Protokół Nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Samorządowej
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 31 marca 2015 r. godz. 14.00-14.45
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 – Pan K. Długosz
otworzył posiedzenie, stwierdzając quorum na
podstawie listy obecności.
I.

Opiniowanie
projektów
uchwał
na sesję RM w dniu 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie:
- uchwalenia Programu Wsparcia Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw
Ekonomii Społecznej w Ostrowcu Społecznych – Pan J. B. Malinowski
Świętokrzyskim na lata 2015-2021 poinformował, że jednym z realizatorów
poprzedniego programu była Agencja Rozwoju
(pkt II poz. 1)
Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
prowadząca
podmiot
wspierający działalność osób i organizacji
pozarządowych z zakresu ekonomii społecznej.
Nowy program został opracowany również
przez ARL Sp. z o.o.
Wiceprezydent Miasta – Pani M. Dębniak
wyjaśniła, ze przyjęcie programu jest potrzebne
do ubiegania się o fundusze unijne.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Programu Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata
2015-2021 (projekt uchwały w załączeniu do
protokołu)
- zatwierdzenia taryf na zbiorowe Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe i Kanalizacji Sp. z o.o. – P. Z. Foremniak
wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o zbiorowym
odprowadzanie ścieków (pkt II poz. 2)
zapatrzeniu
w
wodę
i
zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzeniem
Ministra Budownictwa w sprawie określania
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taryf z 2006 roku, we wniosku taryfowym
muszą zostać uwzględnione koszty z roku
poprzedniego,
zmiana
warunków
ekonomicznych
i
koszty
inwestycyjne
(amortyzacja). Wyjaśnił, że koszty amortyzacji
związane są z prowadzoną przez MWiK
Sp. z o.o. inwestycją pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji
Ostrowiec Świętokrzyski”. Do prowadzenia
tego projektu spółka została zobowiązana
na mocy trzech uchwał podjętych przez Radę
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Uzyskane
też zostało nowe pozwolenie wodno – prawne,
jak również zakończono budowę trzeciego
reaktora biochemicznego, wraz z modernizacją
dwóch reaktorów istniejących. Przedstawiony
wniosek taryfowy uwzględnia również koszty
eksploatacji
urządzeń
wodociągowych
i kanalizacyjnych, koszty kredytów oraz
podatek. Prezes Z Foremniak przyznał, że w
latach 2000-2015 nastąpił drastyczny spadek
sprzedaży wody, przy większej infrastrukturze.
Zauważalny jest natomiast wzrost sprzedaży
usługi odprowadzania ścieków, co jest efektem
podłączeń
nieruchomości
do
kolektora
sanitarnego w ramach realizowanego projektu.
Rozbudowanie
sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej przekłada się na zwiększenie
kosztów eksploatacyjnych. W tym roku Gmina
powinna zmieścić się w 98%, jeśli chodzi
o skanalizowanie miasta. W związku
z prowadzonymi inwestycjami, nastąpiło
zwiększenie majątku o 100 mln zł, co przekłada
się na wzrost cen.
Jeśli chodzi o propozycje nowych cen: dla
mieszkańców cena wody wyniesie 3,58 zł/m3,
tak więc wzrośnie o 0,21 zł/ m3, natomiast cena
za odprowadzanie ścieków wyniesie 5,11 zł/m3,
czyli wzrośnie o 0,30 zł/m3. Wzrost cen
pociągnie za sobą koszt 1,27 zł/miesiąc
na osobę.
Prezes Z. Foremniak wyjaśnił, że średnia
krajowa ceny za 1m3 wody i odprowadzania
ścieków wynosi ok. 10 zł, średnia na terenie
województwa
świętokrzyskiego
wynosi
9,60 zł/m3, natomiast po wprowadzeniu zmian,
w Ostrowcu Świętokrzyskim cena wyniesie
8,69 zł/m3. Porównując ceny obowiązujące
w miastach porównywalnych do Ostrowca
Świętokrzyskiego, można zauważyć, że jedynie
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w Skarżysku – Kamiennej cena za wodę i ścieki
jest niższa, jednak w mieście tym, po realizacji
projektu, ceny również ulegną zmianie.
Radna U. Uba przypomniała, ze podczas
kampanii wyborczej jeden z kandydatów,
obecny Starosta Ostrowiecki, twierdził, że jest
w stanie obniżyć ceny wody o 5%, podczas gdy
dziś proponowana jest podwyżka.
Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o.– Z. Foremniak wyjaśnił, że deklaracje te
mogły być związane z nieznajomością przepisu
„zanieczyszczający płaci”.
Radna U. Uba zwróciła się z wnioskiem
formalnym w sprawie osobistego stawiennictwa
się Starosty Ostrowieckiego – Pana Zbigniewa
Dudy na sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 2 kwietnia 2015 r.,
natomiast w przypadku nie możności jego
przybycia na sesję, przekazania przez niego
pisma wyjaśniającego sugerowane metody
obniżenia cen wody, ścieków i śmieci,
przedstawiane w czasie kampanii wyborczej.
Radny D. Kaszuba zwrócił uwagę, że na str. 13
jest mowa o subsydiowaniu skrośnym
i w związku z powyższym zwrócił się
z zapytaniem, czy zasada ta jest przez MWIK
Sp. z o.o. wyeliminowana.
Dyrektor ds. Ekonomicznych w MWiK
Sp. z o.o. – Pan Ł. Madej potwierdził,
że zasada eliminacji subsydiowania skrośnego
jest przez MWiK zachowana. Jedynie
właściciele nieruchomości, gdzie koszt budowy
przyłącza został pokryty przez MWiK,
podpisaną mają umowę na wyższą opłatę
abonamentową.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – Pan
K. Długosz zwrócił się z zapytaniem, czy nie
przyjęcie proponowanych taryf skutkować
będzie zwrotem 2,5 mln zł i czy nie istnieją inne
rozwiązania, dzięki którym można by było tej
kwoty nie zwracać.
Prezes MWiK – Pan Zdzisław Foremniak
wyjaśnił, że nie ma innego rozwiązania tego
problemu, jak proponowana podwyżka cen.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – Pan
Kamil Długosz zwrócił się z zapytaniem, czy
poprzednie władze miasta informowane były,
że przeprowadzenie inwestycji skutkować
będzie wzrostem cen wody.
Prezes MWiK Sp. z o. o. – P. Z. Foremniak
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wyjaśnił, że już w poprzednich latach wiadomo
było, że ceny wody ulegną zmianie.
Radny Wł. Sajda zwrócił się z zapytaniem, skąd
wynikają różnice pomiędzy cenami wody
w przedstawionej w prezentacji tabeli
np. w Staszowie obowiązuje cena 12,80 zł.
Prezes MWiK Sp. z o. o. – P. Z. Foremniak
zwrócił uwagę, że najbardziej porównywalne
do Ostrowca Świętokrzyskiego są Starachowice.
Cena proponowana wskazuje, ze działalność
firmy jest dobrze zorganizowana. Ponadto
zmniejsza się liczba mieszkańców, co pociąga
za sobą mniejsze użycie wody, a tym samym
wyższe ceny za wodę.
Wiceprezydent Miasta – Pani M. Dębniak
zwróciła uwagę, że po zakończeniu inwestycji
w Skarżysku, amortyzacja będzie miała tam
wpływ na cenę wody. Na proponowaną u nas
podwyżkę składają się: amortyzacja, podatki
i odsetki. Zakończenie inwestycji musi mieć
wpływ na cenę wody. Wiceprezydent Miasta M. Dębniak poinformowała, że pierwszy
wniosek taryfowy złożony przez MWiK
zakładał
10%
podwyżki,
jednak
po
przeanalizowaniu sytuacji, podwyżka została
ustalona na 5% poziomie. Udało się tego
dokonać dzięki wyborowi jak najdłuższej formy
amortyzacji. Jeśli czas amortyzacji byłby
krótszy, cena szybko zostałaby podwyższona.
Prezes MWIK – P. Z. Foremniak potwierdził,
że amortyzacja została rozłożona na 100 lat.
W Staszowie lub Starachowicach zastosowano
amortyzację 50-letnią, stąd też ceny wody są
tam wyższe.
Radny
S.
Choinka
poruszył
kwestię
przydomowych
oczyszczalni
ścieków.
Stwierdził, że mieszkańcy mówią, że lepiej
budować oczyszczalnie niż przyłączać się
do kanalizacji.
Prezes Z. Foremniak wyjaśnił, że w Gminie
Ostrowiec Świętokrzyski nie można wydawać
zgody na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Nieczystości
z
wcześniej
wybudowanych szamb przewożone są przez
firmy asenizacyjne do miejskiej oczyszczalni
ścieków.
Dyrektor ds. ekonomicznych w MWiK Sp.
z o.o. – P. Ł Madej zwrócił uwagę, że Unia
Europejska
nie
uznaje
przydomowych
oczyszczalni ścieków.
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Radny Wł. Sajda stwierdził, że nikt nikogo nie
zmusi do podłączenia się do kanalizacji
sanitarnej.
Mieszkańcy
miasta
będą
przedstawiać dokumenty, że nieczystości są
wywożone a w szambach nie występują ubytki.
Prezes Z. Foremnika przypomniał, że na mocy
uchwały o porządku i czystości w gminie,
mieszkańców można zmusić do podłączeń.
Wydawane są decyzje administracyjne, na mocy
których wielu mieszkańców podłączyło swe
nieruchomości do kolektora sanitarnego.
Zwrócił uwagę, że mieszkańcy biorą dotacje
i realizują budowę przykanalików. Istnieje
również możliwość dokonania podłączeń przez
MWiK Sp. z o.o. , jednak w tej sytuacji będzie
obowiązywała inna stawka abonamentowa
(ok. 16 zł więcej).
Wiceprezydent Miasta – P. M. Dębniak
wyjaśniła, że Unia Europejska wprowadziła
obostrzenia związane z odprowadzaniem
ścieków. Ze stronę Urzędu Miasta sprawę
prowadzi Wydział Infrastruktury Komunalnej.
Jeżeli w ulicy jest kolektor sanitarny, jest
obowiązek podłączenia się do niego. Taryfa,
gdzie płaci się więcej za odprowadzanie
ścieków, natomiast nie płaci się za
podłączeniem została przygotowana po to, aby
nie działać z pozycji siły i zrobić ukłon
w stronę osób, których nie stać na podłączenie
swych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
Stwierdziła też, że Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja powinny podłączyć większą
liczbę nieruchomości do kanalizacji sanitarnej,
niż wynikało by to z projektu.
Prezes Z. Foremniak uzupełnił, że spółka przez
5 lat musi utrzymać trwałość projektu, dlatego
też konieczne jest podłączenie większej ilości
nieruchomości.
Radna U. Uba zwróciła się z zapytaniem, ile
wynosi średnia płaca i kiedy zostały
przeprowadzone podwyżki płac w MWiK Sp.
z o.o.
Prezes Z. Foremniak wyjaśnił, że średnia pensja
wynosi 4.144 zł, natomiast ostatnie podwyżki
płac przeprowadzane zostały na jesieni 2014 r.
i wyniosły ok. 150 zł/osobę.
Radna U. Uba stwierdziła, że w obecnej
sytuacji, należało się wstrzymać z podwyżkami,
aby nie zwiększać kosztów funkcjonowania
spółki.
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Prezes Z. Foremniak wyjaśnił, że proponowany
zrost stawek cen wody i ścieków nie uwzględnia
podwyżek płac przeprowadzonych w MWiK.
Radna U. Uba stwierdziła, że trzeba sobie
zdawać sprawę, że podwyżki cen za wodę
i ścieki będą dotkliwe dla mieszkańców.
W Ostrowcu jest duże bezrobocie, mieszkańcy
tego
miasta
są
biedni.
Spółdzielnie
mieszkaniowe
są
zobligowane
do
odprowadzania należności za media, podczas
gdy w spółdzielniach wiele osób nie płaci
czynszu. Skutkuje to tym, że mieszkańcom,
którzy wywiązują się z opłat podnosi się czynsz
i tym samym zmuszenia są oni płacić za tych,
którzy tego czynszu nie płacą.
Radny S. Choinka zwrócił się z zapytaniem, czy
studnie na Sudole zostały przywrócone do
użytkowania.
Prezes Z. Foremniak wyjaśnił, że na skutek
skażenia wody, 5 studni zostało wyłączonych,
natomiast wybudowane zostały 3 studnie,
z których obecnie korzysta całe miasto.
Radny S. Choinka zwrócił się z zapytaniem, jak
przedstawia się obecnie sytuacja związaną w
zanieczyszczeniem wód.
Prezes
Z.
Foremniak
wyjaśnił,
że
zanieczyszczenia są na bieżąco badane i być
może wyłączone studnie oczyszczą się. Obecnie
znajdująca się w nich woda nie jest zdatna do
picia dla ludzi.
Radny Z. Zawadzki zwrócił się z zapytaniem,
czy MWIK jest zainteresowany utrzymaniem
studni usytuowanej przy cukrowni.
Prezes Z. Foremniak poinformował, że studnia
ta, znajdująca się w parku, znajduje się na stanie
MWiK, jednak wymaga ona nakładów, a woda
znajdująca się w niej wymaga oczyszczenia.
Obecnie studnia jest utrzymywana na wypadek
obrony zbrojnej, jednak ilość wody znajdująca
się w niej jest niewielka i ponoszenie nakładów
w tej sytuacji byłoby nieopłacalne.
Radny A. Zawadzki zwrócił uwagę, że ze studni
tej wydostaje się woda.
Prezes Z. Foremniak wyjaśnił, że studnia ta
została już zabezpieczona.
Radny S. Choinka zwrócił uwagę na wyschnięte
studnie przy ul. Bałtowskiej i ul. Kąty
Denkowskie.
Prezes Z. Foremniak wyjaśnił, że likwidacja
jednej studni wynosi ok. 50 tys. zł, dlatego
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częściej od przeprowadzania likwidacji, studnie
te są zabezpieczane.
Członkowie Komisji – stosunkiem głosów:
za – 3, przy 2 głosach wstrzymujących się i 2
głosach
przeciwnych
–
pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(projekt uchwały w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Komisji – P. K. Długosz
zarządził
głosowanie
nad
wnioskiem
zgłodzonym przez Radną U. Ubę, dotyczącym
udziału Starosty Ostrowieckiego w sesji Rady
Miasta.
Członkowie Komisji – stosunkiem głosów:
za – 5, przy 2 głosach przeciwnych – przyjęli
wniosek zgłoszony przez Radną Urszulę Ubę
dotyczący udziału Starosty Ostrowieckiego
w
sesji
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 2 kwietnia 2015 r.
II.

Sprawy różne

Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.

Odrębne głosy do protokołu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: nie ustalono.
Protokołowała:
Anna Krakowiak

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Kamil Długosz
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