Protokół Nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 29 sierpnia 2013 r. godz. 12.30
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.

Zatwierdzenia
projektów
uchwał
na sesję Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 2 września
2013 r. w sprawie:
- Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim;

Obecny na posiedzeniu komisji Prezydent
Miasta
Pan
Jarosław
Wilczyński
poinformował zebranych, iŜ przedmiotowy
projekt
uchwały
reguluje
sprawy
finansowania placówki, jaką jest Zakład
Opiekuńczo Rehabilitacyjny. Prezydent
powiedział, Ŝe do tej pory Gmina wydawała
pieniądze na coś, co nie było objęte
zadaniami gminy, a naleŜało to robić
ze względu na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Obecna równieŜ na posiedzeniu
komisji Dyrektor Zakładu OpiekuńczoRehabilitacyjnego – p. Jolanta Sienniak
wyjaśniła, Ŝe z datą wejścia w Ŝycie
przedmiotowej uchwały zmieni się głównie
status finansowy ZOR-u. Zachowana
zostanie dotychczasowa forma organizacyjno – prawna placówki i gro usług do tej
pory świadczonych w Zakładzie. W związku
z nadaniem ZOR statusu środowiskowego
domu samopomocy - budŜet Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski będzie odciąŜony
przy prowadzeniu tej placówki poprzez
uzyskanie dotacji celowej z budŜetu
Wojewody Świętokrzyskiego na realizację
w/w zadania z zakresu administracji
rządowej. ŚDS będzie ośrodkiem wsparcia
działającym na podstawie rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie ŚDS. Nowy
ŚDS, powstały na bazie ZOR, przejmie od
obecnie działającego gminnego Środowisko-

obecnie działającego gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu
Świętokrzyskim os. Pułanki 10a część podopiecznych. Tym samym usługi świadczone
przez ŚDS na os. Pułanki 10a ograniczą się
do osób przewlekle chorych psychicznie. Na
zakończenie Pani Dyrektor J. Sienniak
powiedziała, Ŝe przekształcenie ZOR-u
i kwestie dotowania jego działalności
z budŜetu państwa zostały pisemnie
uzgodnione z Wojewodą Świętokrzyskim.
Komisja Samorządowa RM jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).
- zm. uchwałę w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;

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

- 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
się osiągnięciami
wyróŜniających
w działalności sportowej, finansowanych z budŜetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski;

Obecny na posiedzeniu komisji Prezydent
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego
poinformował zebranych, Ŝe przedmiotowy
projekt
uchwały
zostanie
wycofany
z porządku obrad najbliŜszej sesji Rady
Miasta, ze względów formalnych.

- zm. uchwałę w sprawie określenia
warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski;

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

- kontynuacji przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski uczestnictwa w projekcie pn. „Świętokrzysko – Podkarpacki
Klaster Energetyczny”;

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomniał członkom komisji,
iŜ Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest
uczestnikiem przedmiotowego projektu.
W ramach projektu Gmina Ostrowiec
uzyskała juŜ wsparcie materialne m.in.
w postaci opracowanej dokumentacji:
„Analizy Eko - Energetycznej Ostrowca
Świętokrzyskiego” oraz „Analizy moŜli-

W związku z powyŜszym, Komisja
RM
nie
omawiała
Samorządowa
przedmiotowego projektu uchwały.

Świętokrzyskiego” oraz „Analizy moŜliwości podniesienia efektywności energetycznej usług komunlanych i oszczędności
energii
w
wybranych
budynkach
publicznej
w
Gminie
uŜyteczności
Ostrowiec Świętokrzyski”. Ponadto, przedstawiciele Gminy uczestniczą w konferencjach i seminariach o tematyce odnawialnej i efektywnego wykorzystania energii
cieplnej i elektrycznej organizowanych
przez „Świętokrzyskie Centrum Innowacji
i Transportu Technologii Sp. z o.o.
w Kielcach” – lidera projektu. Prezydent
zaznaczył
równieŜ,
Ŝe uczestnictwo
w klastrach – zwłaszcza zajmujących się
energetyką odnawialną- moŜe zdecydować o
przyznaniu Gminie dodatkowych środków
finansowych
na tzw. „zintegrowane
inwestycje terytorialne” w ramach miejskich
lub
ponadmiejskich
obszarów
funkcjonalnych tworzonych na terenie
województwa. Dlatego teŜ, dalszy udział
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w przedmiotowym projekcie jest zasadny.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowali
przedmiotowy projekt uchwały. (w załączeniu do protokołu).
udziału
Gminy
Ostrowiec
Świętokrzyski w realizacji projektu pn.
„Centrum Tradycji Hutnictwa –
Cywilizacja śelaza nad Kamienną”;

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu
uchwały przedstawił Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego p. J. Wilczyński. Prezydent poinformował, Ŝe termin
składania
wniosków
do
Programu
„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego” upływa 30 września br.
Jednym z wymaganych załączników do w/w
wniosku jest dokument potwierdzający
wkład własny Gminy. Wartość projektu
CTH wynosi 10 750 000 zł. brutto, z tego
wkład własny Gminy stanowi 15% kosztów
netto z kwoty 8 740 000 zł. – czyli około
1 311 000 zł. Prezydent powiedział, Ŝe
Miejskie Centrum Kultury jest płatnikiem
podatku VAT, w związku z tym VAT jest
kosztem niekwalifikowanym w tym
projekcie. Podatek VAT będzie rozliczony
zgodnie z proporcją określoną ustawą
o podatku od towarów i usług z dnia
11 marca 2004 r. Wysokość dotacji będzie

11 marca 2004 r. Wysokość dotacji będzie
aktualizowana w ramach wdraŜania projektu
oraz modyfikowana o koszty wynikające
z przeprowadzonych postępowań przetargowych i inne uzasadnione koszty mające
znaczenie dla realizacji projektu.
Członkowie komisji stosunkiem głosów:
6 – za, 3 - wstrzymujące się, przy braku
głosów przeciwnych pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały.
(w załączeniu do protokołu);
- rozpatrzenia skargi na działalność Komisja Samorządowa RM po zapoznaniu
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy się z uzasadnieniem do przedmiotowego
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzy- projektu uchwały jednogłośnie uznała
skim;
bezzasadność
przedstawionej
skargi.
(w załączeniu do protokołu).
- zm. uchwałę w sprawie wyraŜenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania
finansowego
Gminy
Ostrowiec
Świętokrzyski;

Obecny na posiedzeniu komisji Naczelnik
Wydziału
Infrastruktury
Komunalnej
p. K. Kowalski poinformował zebranych,
Ŝe zmiana uchwały dot. zwiększenia kwoty
refundacji z 3 070 000 zł. do kwoty 4 112
068 zł. z tytułu zwrotu kosztów za
stosowanie przez MPK sp. z o.o. uprawnień
do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
w
zbiorowej
komunikacji
miejskiej
przysługujących
pasaŜerom.
Kwota
refundacji zaplanowana na 2013 r. zostanie według prognoz - w całości wykorzystana
w m-cu wrześniu br. Wobec powyŜszego
zasadnym jest zwiększenie kwoty refundacji
o kwotę w wysokości 1 042 068,00 zł.
Członkowie komisji po wysłuchaniu w/w
wyjaśnień rozpoczęli dyskusję w przedmiotowym temacie. Pierwszy zabrał głos Radny
St. Choinka, który zwrócił się z zapytaniem
– czy z przedmiotowej kwoty będą
pokrywane koszty kursów nierentownych?
Naczelnik Kowalski zaprzeczył i powiedział, Ŝe w chwili obecnej mówimy tylko o
ulgach ustawowych. Radny St. Choinka
ponownie zabrał głos i przedstawił
odpowiedź MPK na wniosek RO „Koszary”
w sprawie zwiększenia kursów MPK
w mieście. Radny Choinka zwrócił uwagę
na stwierdzenie Prezes Zarządu MPK, Ŝe
„MPK Sp. z o.o. jest spółką Gminy
Ostrowiec i w pierwszym rzędzie stara się
zaspokoić potrzeby komunikacyjne na

zaspokoić potrzeby komunikacyjne na
terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.
Radny Choinka powiedział, Ŝe w/w
sformułowaniem – jako mieszkaniec osiedla
Koszary – poczuł się wykluczony, jako
mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego.
Pan Radny poprosił, aby w przyszłości
bardziej zastanawiano się nad udzielanymi
odpowiedziami na wnioski rad osiedli,
a zarząd MPK powinien wiedzieć, Ŝe osiedle
Koszary przynaleŜy terytorialnie
do
Ostrowca Świętokrzyskiego. Następnie głos
zabrał
Prezydent
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego p. J. Wilczyński, który
oświadczył, Ŝe obecnie w MPK prowadzone
są prace nad planem transportowym i uwagi
Pana radnego zostaną wzięte pod uwagę.
Pan Prezydent powiedział równieŜ, Ŝe do
końca br. Gmina na MPK prawdopodobnie
dołoŜy jeszcze ok. 200 tys. zł. Zwrócił
równieŜ uwagę, na fakt, Ŝe jest bardzo duŜa
amortyzacja samochodów MPK. Autobusy
są „zajeŜdŜone” poprzez takie kursy, jak do
Ćmielowa czy Kunowa, które generują
1 mln km kursów poza miastem. Przy takiej
sytuacji jeszcze dodatkowo nie ma Ŝadnej
współpracy z ościennymi gminami. śadna
z nich nie wyraŜa woli partycypowania
w kosztach -nierentownych kursówponoszonych przez MPK. Po wystąpieniu
Prezydenta Miasta zostały zgłoszone kolejne
pytania odnośnie działalności MPK. Pan
Radny Wł. Sajda zapytał o ile mniej w tym
roku
Spółka
MPK
przejechała
wozokilometrów. Według Pana Radnego
sporo mniej niŜ w poprzednim roku,
a dotacje dla MPK przyznawane są większe.
Jak się to ma do rzeczywistości
i z czego wynikają takie decyzje. Pan Radny
H. RoŜnowski zwrócił uwagę, na fakt, Ŝe tam
gdzie nie ma kursów autobusów MPK -czyli
między innymi na osiedlu Koszaryzarabiają prywatni przewoźnicy. Radny
RoŜnowski zapytał, czy nie moŜna by było
uruchomić dwóch kursów linii nr 9 i 10
chociaŜ w dni targowe w rejonie tego
osiedla. Prezydent Miasta odpowiedział,
Ŝe w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem było by rozwiązać ostrowieckie MPK
i ogłosić przetarg komercyjny na
przedmiotowe usługi. Radny St. Choinka

przedmiotowe usługi. Radny St. Choinka
odpowiedział, Ŝe to są problemy, które
zgłaszają radnym mieszkańcy, a w MPK
brak jest zapału do pracy. Prezydent
odpowiedział, Ŝe jest to krzywdzące
stwierdzenie wobec Zarządu tej spółki.
Prezydent zaproponował, aby zwołano
odrębne posiedzenie Komisji Samorządowej
poświęcone tylko i wyłącznie sprawom
MPK. Wówczas Państwo Radni będą mogli
zapytać o wszystkie kwestie dotyczące
spraw spółki. Prezydent stwierdził równieŜ,
Ŝe sytuacja w MPK jest niezdrowa i są duŜe
rozdźwięki pomiędzy Zarządem spółki
a związkami zawodowymi tam działającymi. Prezydent poinformował członków
komisji, Ŝe właśnie otrzymał pismo od
związków zawodowych MPK-a w sprawie
przyznania im podwyŜek. Prezydent
powiedział, Ŝe to świadczy o niepowaŜnym
podejściu związków zawodowych do
istniejącej, trudnej sytuacji w spółce. Zarząd
MPK prowadzi prace nad planem uzdrowienia firmy, a związki zawodowe Ŝądają
kolejnych pieniędzy. Na zakończenie
dyskusji
Prezydent
jeszcze
raz
zaproponował, aby zorganizować posiedzenie tematyczne komisji dot. planu
naprawczego MPK. Przewodniczący Komisji Samorządowej p. Z. Moskalewicz
powiedział, Ŝe zastanowi się nad propozycją
Pana Prezydenta, ale w tej chwili
członkowie komisji muszą wypowiedzieć
się w kwestii przedmiotowej uchwały
i zarządził głosowanie.
W trakcie głosowania członkowie Komisji
Samorządowej RM pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały
stosunkiem głosów: za – 8, przeciw –0,
wstrzymujące się –2. (Projket uchwały
w załączeniu do protokołu).

II.

- Sprawozdanie z realizacji budŜetu Prezydent Miasta Ostrowca Świętomiasta Ostrowca Świętokrzyskiego krzyskiego
p.
Jarosław
Wilczyński
za I półrocze 2013 r.
oświadczył, Ŝe jest dumny z wykonania
budŜetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
za I półrocze 2013 r.
Komisja Samorządowa RM przyjęła
przedmiotowe sprawozdanie. (w załączeniu

przedmiotowe sprawozdanie. (w załączeniu
do protokołu).

III. - Sprawy róŜne.

Radny Z. Moskalewicz wystąpił z zapytaniem do Prezydenta Miasta odnośnie
przyszłości
Zakładu
BudŜetowego
Targowiska
Miejskie
w
Ostrowcu
Świętokrzyskim. Jaka jest obecna sytuacja
targowicy i jakie są plany na przyszłość
względem tej jednostki?
Prezydent J. Wilczyński odpowiedział,
Ŝe obecnie została powołana komisja
konkursowa
do
wyłonienia
nowego
dyrektora Targowisk. Prezydent powiedział,
Ŝe zmiany są konieczne poniewaŜ nie moŜe
być tak, Ŝe to co zakład wypracuje to
wszystko z powrotem „przejada”. Nie
wypracowuje Ŝadnych zysków. Prezydent
powiedział, Ŝe w chwili obecnej ma
podstawy do tego, aby zwolnić wszystkich
trzydziestu
pracowników
targowicy.
JednakŜe nie moŜe tego uczynić ze względu
na chroniące te osoby związki zawodowe
i przepisy.
W związku z powyŜszym Przewodniczący
Komisji Samorządowej RM zgłosił wniosek
o przygotowanie i przedstawienie przez
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pełnej informacji dot. sytuacji
na targowicy oraz o planach na przyszłość
w stosunku do tego zakładu budŜetowego.
(wniosek w załączeniu do protokołu).
W/w wniosek został przegłosowany
i przyjęty jednogłośnie przez członków
Komisji Samorządowej RM.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

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

Protokołowała:
mgr Eliza Kaniewska

Przewodniczył:
mgr Zbigniew Moskalewicz

