Protokół Nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 27 stycznia 2015 r. godz. 15.30
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - Kamil Długosz.
1. Lista obecności – w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:

Lp.

Sprawa

Wniosek/Stanowisko/Informacja
(wynik głosowania)

Porządek posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – p. Kamil
Długosz otworzył posiedzenie stwierdzając
quorum na podstawie listy obecności.

I.

Zaopiniowanie
projektów
uchwał
na sesję Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 27 stycznia
2015 r. w sprawie:
- zatwierdzenia rocznego planu kontroli
oraz preliminarza wydatków Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na 2015 r.;

Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu);

- rozpatrzenie skargi na działalność Obecna na posiedzeniu komisji Dyrektor
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu
w Ostrowcu Świętokrzyskim;
Świętokrzyskim – p. Elżbieta Baran
udzieliła wyjaśnień w sprawie będącej
przedmiotem
skargi.
Pani
Dyrektor
poinformowała, że autorką w/w skargi jest
p. Ewa Pytel – Dyrektor Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. F. Chopina mieszczącej się
w budynku zarządzanym przez Miejskie
Centrum Kultury – kinie „Etiuda”. Pani
E. Baran poinformowała, że zarzuty
stawiane przez Panią Pytel pojawiły się
w momencie, gdy MCK wypowiedział
szkole muzycznej umowę najmu lokalu.
Pani E. Pytel zarzuca, że przedmiotowa
umowa została wypowiedziana niezgodnie
z prawem, a szkoła muzyczna w Ostrowcu
jest dyskryminowana przez władze miasta.
Pani Pytel zarzuciła Dyrekcji MCK
niegospodarność i działanie na szkodę
rozwoju kultury w mieście. Obecna

na posiedzeniu komisji Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej RM – p. Joanna Pikus
poinformowała członków Komisji Samorządowej, że omawiana skarga była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną RM w dniu
22 grudnia 2014 r., podczas którego,
szczegółowego
wyjaśnienia,
w
tym
o funkcjonowaniu szkoły muzycznej
w budynku kina „Etiuda” udzieliła
p. E. Baran. Komisja Rewizyjna RM
w głosowaniu uznała skargę za bezzasadną,
stwierdzając, że wypowiedzenie umowy
było zgodne z prawem – taką możliwość
przewidywał aneks Nr 1 do umowy najmu
zawartej w dniu 1 grudnia 2010 r. pomiędzy
MCK a szkołą muzyczną. Ponadto, zarzuty
niegospodarności i działania na szkodę
rozwoju kultury w mieście nie znajdują
pokrycia w rzeczywistości.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).
- rozpatrzenia skargi na Komendanta Obecny
na
posiedzeniu
Komisji
Straży
Miejskiej
w
Ostrowcu Samorządowej RM – p. A. Kaniewski –
Świętokrzyskim;
Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim przedstawił merytorykę
skargi. Komendant powiedział, że skarga
została złożona przez p. Marzenę Skalską
w dniu 8 grudnia 2014 r. do Prezydenta
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego,
w której zarzuca Komendantowi Straży
Miejskiej
zaniechanie
wykonywania
obowiązków służbowych.
W dniu 22 grudnia 2014 r. przedmiotowa
skarga była rozpatrywana w celu jej
zaopiniowania na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej RM. Szczegółowe wyjaśnienia
w przedmiotowej sprawie złożył Komendant
Straży Miejskiej – p. A. Kaniewski. Obecna
na posiedzeniu Komisji Samorządowej RM
– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM
– p. J. Pikus powiedziała, że w ocenie
Komisji Rewizyjnej spór przedstawiony
w/w skardze ma charakter sporu cywilnego
na tle tzw. stosunków sąsiedzkich
i powinien być rozpatrywany przez sąd
powszechny. Członkowie Komisji Rewizy-

jnej uznali skargę za bezzasadną, gdyż
w świetle przedstawionych jej materiałów,
nie stwierdzono by Komendant Straży
Miejskiej zaniechał wykonywania swoich
obowiązków służbowych.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
pozytywnie
jednogłośnie
zaopiniowali
przedmiotowy
projekt
uchwały.
(w załączeniu do protokołu).
- określenia stref cen (stawek
taryfowych)
obowiązujących
przy
przewozie osób i ładunków taksówkami
na
terenie
Gminy
Ostrowiec
Świętokrzyski;

Obecna
na
posiedzeniu
Komisji
Samorządowej RM – p. Joanna Pasternak –
Kierownik Ref. Działalności Gospodarczej
w Wydziale Spraw Obywatelskim UM –
poinformowała zebranych, że propozycja
określenia
stref
cen
jest
zgodna
z uregulowaniami ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym, który
stanowi, że rada gminy określa strefy cen
obowiązujące
przy
przewozie
osób
i ładunków taksówkami. Pani J. Pasternak
powiedziała również, że w dniu 19 grudnia
2014 r. w Urzędzie Miasta w Ostrowcu
Świętokrzyskim odbyło się spotkanie
z przedsiębiorcami wykonującymi transport
drogowy taksówką na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski. Celem spotkania
była m.in. konsultacja wprowadzenia dwóch
stref cen na terenie miasta. W trakcie
spotkania
taksówkarze
zaakceptowali
przedłożone propozycje.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).

- zm. uchwałę w sprawie Zakładu
Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrowcu
Świętokrzyskim;

Obecna
na
posiedzeniu
Komisji
Samorządowej RM – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”p.
Jolanta
Sienniak
poinformowała,
że zmiana statutu ŚDS sprowadza się do
zagwarantowania
uczestnikom
ŚDS,
bezpłatnych świadczeń w postaci posiłków
w czasie pobytu w zakresie dwóch miejsc
takiego pobytu, które zostały utworzone
od dnia 1 stycznia 2015 r. na mocy uchwały
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
W związku z niniejszą zmianą statutu,

świadczenia ŚDS ograniczą się tylko do
uczestników ŚDS. Konieczność powyższego
ograniczenia wynika z zaleceń pokontrolnych Wojewody Świętokrzyskiego –
Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
który udziela dotacji na ŚDS oraz sprawuje
nadzór nad jego działalnością. Pozostałe
zmiany statutu ŚDS mają charakter
porządkowy i dostosowawczy.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt
uchwały.
(w
załączeniu
do protokołu).
- zm. uchwałę w sprawie Statutu Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim –
w Ostrowcu Świętokrzyskim;
p. Stanisław Fiolik poinformował członków
Komisji Samorządowej RM, że nowelizacja
Statutu MOPS ma charakter uściślający
i dotyczy przywołania w Statucie
wszystkich ustaw, na podstawie których
aktualnie MOPS realizuje dodatkowe
zadania, powierzone mu na podstawie, bądź
to pisemnych upoważnień Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, bądź to
na podstawie uchwał Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Ponadto, przedmiotowa
nowelizacja poszerza obowiązek Ośrodka
dot. nieodpłatnego dowozu do szkół
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży –
o zapewnienie im także opieki w czasie tego
dowozu. Do tej pory opiekę tę zapewniał
ŚDS „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt
uchwały.
(w
załączeniu
do protokołu).
- zm. uchwałę w sprawie ustanowienia
Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+”
oraz szczegółowych warunków jego
realizacji;

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim –
p. Stanisław Fiolik powiedział, że zmiana
uchwały Nr LXIII/147/2014 Rady Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego
z
dnia
2 października 2014 r. w sprawie
ustanowienia
Programu
„Ostrowiecka
Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków

jego realizacji, wynika z potrzeby
dostosowania jej do stanu prawnego,
obowiązującego od 1 stycznia 2015 r.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
pozytywnie
jednogłośnie
zaopiniowali
przedmiotowy
projekt
uchwały.
(w załączeniu do protokołu).
- uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Obecna
na
posiedzeniu
Komisji
Świętokrzyski na 2015 r.;
Samorządowej RM – Skarbnik Miasta –
p. Elżbieta Pichór przedstawiła uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2015 r. Pani Skarbnik powiedziała,
że przedłożony projekt uchwały różni się
od
pierwotnego
projektu
uchwały
przekazanej Państwu Radnym zaraz po
uzyskaniu mandatu radego w wyniku
wyborów
samorządowych.
Zmiany
proponowane są w następujących zakresach:
1.
Dochody: 1. Zmiana poziomu dochodów
i wydatków budżetu – zwiększenie
dochodów majątko-wych o kwotę 1.157.719
zł dot. zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa oświetlenia ulicznego w
Gminie Ostrowiec Święto-krzyski w ramach
programu „SOWA” – energooszczędne
oświetlenie uliczne.
2.
Zmniejszenie
dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł dot.
opłat od posiadania psa. Nowo wybrany
Prezydent nie zaproponował wprowadzenia
powyższego podatku dla właścicieli psów na
terenie naszego miasta. Tym samym kwota
dochodów ogółem uległa zwiększeniu
i wynosi 190.154.002 zł.
2.
Wydatki:
1.
Zwiększenie
wydatków
majątkowych o kwotę 3.483.119 zł na
zadaniach: „E- świętokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury
Informatycznej
JST”,
„Przebudowa oświetlenie ulicznego w
Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach
programu „SOWA”, „Budowa ul. Stawki,
Przebudowa ul. Świerkowej”, „Budowa
przejścia dla pieszych przez tory kolejowe
kat. E w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
„Przebudowa i dostosowanie istniejącego
monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu
Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011”. 2.

Zmniejszenie
wydatków
majątkowych
o kwotę 1.293.856 zł. na zadania:
„Wdrożenie metodyki zarządzania zasobami
IT” , „Nadbudowa wraz ze zmianą
konstrukcji dachu budynków magazynowych
Świętokrzyskiego
Banku
Żywnościopracowanie dokumentacji technicznej”,
„Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski”,
„Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego”,
„Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego – Budowa drogi łączącej węzeł
Brezelia z droga krajową nr 9 w rejonie
Ostrowca Świętokrzyskiego”. Zmniejszenie
wydatków bieżących o kwotę 1.131.544 zł.,
w następujących dziedzinach: „Administracja
publiczna” – urzędy gmin oraz „Transport
i łączność” – lokalny transport zbiorowy.
Powyższe
zmiany
są
uwzględnione
odpowiednio w załącznikach do projektu
uchwały. Skarbnik Miasta – p. E. Pichór
powiedziała, że część zadań Gminy
realizowanych przez podmioty spoza sektora
finansów publicznych wymagają działań
w sposób ciągły. Na skutek już przeprowadzonych konkursów, wyłoniono podmioty
do realizacji takich zadań, a zmiana ta została
uwzględniona w niniejszym projekcie
uchwały. W zakresie zadań oświatowych
została wyodrębniona kwota 800 zł
na dotację dla Powiatu Sandomierskiego,
związana z finasowaniem nauki religii
uczniów uczęszczających do naszej placówki
oświatowej. Zwiększono o kwotę 49.100 zł
wydatki na pozostałe działania w zakresie
polityki społecznej w zakresie dofinansowania do opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobków. Radna M. Kuzdak
po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez p. E. Pichór zwróciła uwagę,
że budżet gminy obciążony jest również
utrzymaniem takich form organizacyjnych,
jak Straż Miejska, która absorbuje duże
środki na swoją działalność (2.923.469 zł
rocznie), a jej dochodowość jest prawie
żadna. Pani Radna M. Kuzdak zwróciła
również uwagę, na pozycję w budżecie –
„Dochody z Izby Wytrzeźwień”. Radna
zapytała, jak to możliwe skoro Izba
Wytrzeźwień została zlikwidowana w 2010 r.
Pani E. Pichór odpowiedziała, że rzeczy-

wiście Izba Wytrzeźwień została zlikwidowana, ale proces likwidacyjny jest
długofalowy i skutki likwidacji będą dla
budżetu gminy jeszcze przez jakiś czas
odczuwalne. Na zakończenie dyskusji Pani
Skarbnik poinformowała, że budżet 2015 r.
na wniosek Prezydenta Miasta, będzie
posiadał jeszcze pozycję pn. „Budżet
obywatelski”. Jest to nowość i w chwili
obecnej trwają prace nad opracowaniem
reguł, którymi będzie się rządził.
Komisja Samorządowa RM w głosowaniu,
stosunkiem głosów: 4 – za, przy jednym
głosie przeciwnym i braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. (w załączeniu
do protokołu).
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarbnik
Miasta
Ostrowca
ŚwiętoGminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata krzyskiego – p. E. Pichór poinformowała,
2015 – 2023;
że przedmiotowy projekt uchwały zastąpi
dotychczasową obowiązującą prognozę
na lata 2014 – 2023.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
w głosowaniu, stosunkiem głosów: 4 za,
przy jednym głosie wstrzymującym się
i przy braku głosów przeciwnych
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
(w załączeniu do protokołu).
- zamiaru likwidacji Publicznego Komisja Samorządowa RM w głosowaniu,
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami stosunkiem głosów: 4 – za, przy jednym
Integracyjnymi i Sportowymi im. głosie przeciwnym i braku głosów
Ryszarda Kaczorowskiego w Ostrowcu wstrzymujących się pozytywnie zaopinioŚwiętokrzyskim, ul. Polna 56;
wała projekt uchwały. (w załączeniu
do protokołu).
- zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 8 im. Kawalerów
Orderu
Uśmiechu
w
Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Górna 3;

Komisja Samorządowa RM w głosowaniu,
stosunkiem głosów: 3 - za, przy dwóch
głosach przeciwnych i przy braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. (w załączeniu
do protokołu).

- zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 12 im. Jana Pawła II
w
Ostrowcu
Świętokrzyskim,
ul. Bałtowska 336a;

Komisja Samorządowa RM w głosowaniu,
stosunkiem głosów: 3 - za, przy dwóch
głosach przeciwnych i przy braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopinio-

wała projekt
do protokołu).

uchwały.

(w

załączeniu

- zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Komisja Samorządowa RM w głosowaniu,
Publicznych Nr 1 w Ostrowcu stosunkiem głosów: 4 – za, przy jednym
Świętokrzyskim,
ul.
Ferdynanda głosie przeciwnym i braku głosów
Focha 3;
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. (w załączeniu
do protokołu).
- zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Komisja Samorządowa RM w głosowaniu,
Podstawowej Nr 11 w Ostrowcu stosunkiem głosów: 4 – za, przy jednym
Świętokrzyskim , ul. Ferdynanda głosie przeciwnym i braku głosów
Focha 3;
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. (w załączeniu
do protokołu).
- zamiaru zmiany siedziby Publicznego Komisja Samorządowa RM w głosowaniu,
Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu stosunkiem głosów: 4 – za, przy jednym
Świętokrzyskim,
ul.
Ferdynanda głosie przeciwnym i braku głosów
Focha 3;
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. (w załączeniu
do protokołu).
- zamiaru zamiany siedziby Publicznej Komisja Samorządowa RM w głosowaniu,
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu stosunkiem głosów: 4 – za, przy jednym
Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 70;
głosie przeciwnym i braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. (w załączeniu
do protokołu).

II. Sprawy różne.

Nie rozpatrywano żadnych spraw różnych.
Na tym posiedzenie Komisji Samorządowej
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
zakończono o godz. 17.07.

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

Eliza Kaniewska

Przewodniczył:

Kamil Długosz

