Protokół Nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 2 kwietnia 2014 r. godz. 14.00
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.

Zaopiniowanie projektów uchwał na
sesję
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 4 kwietnia
2014 r., w sprawie:
zm.
uchwałę
w
sprawie
współdziałania w partnerstwie, w tym
z innymi gminami w realizacji Projektu
w 2014 w ramach Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego funduszu Społecznego;

Obecny na posiedzeniu komisji Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim – p. St. Fiolik
poinformował zebranych, że 27 lutego 2014
r. została podjęta uchwała o współdziałaniu
w partnerstwie przy realizacji w 2014 r.
projektu systemowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja
projektu
wymaga
wniesienia
przez
partnerów wkładu w wysokości 10,5%
alokacji środków przyznanych przez
Instytucję
Pośredniczącą
jaką
jest
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Na etapie planowania
budżetu dla MOPS na 2014 r. nie było
wiadomym, że zaistnieje możliwość
realizacji
przedmiotowego
projektu.
Informację
o
planowanym
naborze
wniosków Świętokrzyskie Biuro Rozwoju
Regionalnego przekazało w ostatnim
tygodniu stycznia 2014 r. Z uwagi na brak
środków na pokrycie wkładu własnego w
budżecie MOPS, ustalono, że partnerem
projektu zostanie Powiatowy Urząd Pracy,
który tytułem wkładu wniesie środki na
świadczenie integracyjne dla beneficjentów
w
CIS.
Instytucja
Pośrednicząca
w rozmowach telefonicznych potwierdzała
taką
możliwość
realizacji
projektu.
W odpowiedzi na pytanie zadane drogą

elektroniczną, ŚBRR po konsultacji
z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju,
w dniu 17 marca 2014 r. udzieliło jednak
odmiennej odpowiedzi – stwierdzając,
iż PUP nie może wnieść środków
przeznaczonych na wypłatę świadczenia
integracyjnego tytułem wkładu własnego do
projektu. Zatem, Powiatowy Urząd Pracy
nie będzie partnerem projektu, a tym samym
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest
zobowiązana
do
wniesienia
wkładu
z
własnych
środków
budżetowych.
W związku z powyższym, podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowali
przedmiotowy
projekt
uchwały.
(w załączeniu do protokołu).

- zatwierdzenia taryf na zbiorowe Obecny na posiedzeniu komisji Prezes
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe Miejskich Wodociągów i Kanalizacji
odprowadzanie ścieków;
Sp. z
o.o. – p. Zdzisław Foremniak
poinformował zebranych, że zatwierdzenie
taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków należy
do wyłącznej kompetencji rady gminy. Pan
Prezes powiedział, że pomimo znacznego
wzrostu kosztów amortyzacji i inflacyjnego
wzrostu pozostałych kosztów uzyskania
przychodów, spółka zdecydowała, iż nowy
wniosek taryfowy na okres od 1 maja 2014
roku do 30.04.2015 r. przewiduje dla
gospodarstw domowych praktycznie ten sam
poziom cen, ponieważ cena 1 m3 ścieków
pozostaje na tym samym poziomie, a cena
1 m3 wody wzrośnie tylko o 2 gr.
Utrzymanie poziomu cen świadczonych
usług na dotychczasowym poziomie jest
wynikiem ciągłego monitorowania kosztów,
ograniczenia poziomu strat wody w sieci,
stosowania
zasady
gospodarności
w
realizacji
zakupów
materiałowotechnicznych. Proponowane przez Spółkę
ceny świadczonych usług są niższe niż
średnie krajowe i średnia z województwa
świętokrzyskiego. Przewodniczący Komisji
Samorządowej RM – p. Z. Moskalewicz
zwrócił się z następującymi pytaniami do

Pana Prezesa: z czego wynika spadek opłaty
stałej, co oznacza wyodrębniona grupa V
w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków, co oznacza „opłata za gotowość”?
Pan Zdzisław Foremniak poinformował
zebranych, że uwzględniając sposób
korzystania z urządzeń wodociągowo –
kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na grupy taryfowe. Spółka
stosuje alokację kosztów na grupy
odbiorców głównie w oparciu o stopień
obciążenia
urządzeń
wodociągowych
i kanalizacyjnych. Dodatkowo wykorzystano alokację opartą o ilość odbiorców.
Dlatego też ustalono jednakową wysokość
ceny za wodę dla obu grup gospodarstw
domowych i jednakową dla obu grup
pozostałych odbiorców oraz różną wysokość
stałej opłaty abonamentowej. W związku
z zakończeniem inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej,
co wiąże się z koniecznością osiągnięcia
zaplanowanego
wcześniej
rezultatu
ekologicznego, utworzona została nowa
grupa taryfowa odbiorców dla których
przedsiębiorstwo sfinansuje, ze środków
własnych, koszty wybudowania przykanalika, także w części normalnie
pokrywanej
przez
odbiorcę
usług
kanalizacyjnych.
Przy rozliczeniach za
dostarczoną wodę dla wszystkich grup
odbiorców
usług
obowiązuje
taryfa
dwuczłonowa składająca się z: ceny
wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej
wody oraz stawki opłaty abonamentowej,
niezależnej od ilości dostarczonej wody
(za gotowość – płaconej comiesięcznie;
za odczyt – płaconej za dokonanie odczytu
zużycia wody; za rozliczenie – płaconej za
dokonanie
każdorazowego
rozliczenia
i wystawienie faktury). Stawka opłaty
abonamentowej wyrażana jest w złotych na
odbiorcę.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
w głosowaniu, stosunkiem głosów: 6 – za,
3 – wstrzymujące się, przy braku głosów
przeciwnych
pozytywnie
zaopiniowali
przedmiotowy projekt uchwały.

II.

Sprawy różne:
- pismo mieszkańców os. „Ludwików” Obecny
na
posiedzeniu
komisji
w sprawie linii autobusowej nr 2; p. St. Choinka - Dyrektor ds. technicznych
(w załączeniu do protokołu)
MPK Sp. z o.o. poinformował zebranych,
iż przedmiotowa sprawa jest mu znana
i zostały podjęte już działania w celu
zbadania natężenia ruchu na linii nr 2
do Ćmielowa. Jeżeli potwierdzi się sytuacja
przedstawiona w piśmie mieszkańców
osiedla „Ludwików”, to zmiana dot. kursów
linii
nr
2
zostanie
wprowadzona
od 1 maja br.
Członkowie komisji przyjęli do wiadomości
przedstawioną informację.

- raport z wykonania w 2013 r.
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011- 2014
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski;
(w załączeniu do protokołu)

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych UM – p. A. Kryj
poinformował
członków
komisji,
że w sumie na realizację zadań Programu
wydatkowano 107.375,00 zł. Z powyższej
kwoty wydatkowano środki na następujące
działania: ulotki i broszurki informujące
o szkodliwości używania marihuany oraz
substancji psychotropowych, zorganizowano
warsztaty dla uczniów nt. „Requiem dla
życia – Narkotyki z uwzględnieniem
postawy odmownej”, uruchomiono pięć
punktów konsultacyjnych w ostrowieckich
gimnazjach dla uczniów i ich rodziców.
W listopadzie 2013 r. został wydany
w nakładzie 1500 egzemplarzy informator
„ABC uzależnień. Instytucje pomocowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Przekazano
Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu
Świętokrzyskim – w ramach akcji „Jadę
trzeźwy – jadę bezpieczny”- ulotki
i broszury „Kierowca i narkotyki.”
Materiały profilaktyczne zostały też
przekazane do Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Została przeprowadzona
kampania społeczno- informacyjna o
charakterze profilaktycznym w lokalnej
telewizji kablowej. Emitowane były audycje
i
publikowane
całodobowe
plansze
informacyjne o instytucjach pomocowych.
Wyemitowano 10 audycji spośród których 2

poświęcone
były
tematyce
antynarkotykowej. W placówkach oświatowych
realizowane były działania profilaktyczne
dostosowane do specyfiki i potrzeb
środowiska lokalnego.
Komisja Samorządowa
przedłożony raport.

RM

Na tym posiedzenie zakończono.

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

mgr Eliza Kaniewska

Przewodniczył:

mgr Zbigniew Moskalewicz

przyjęła

