Protokół Nr 8 i 9/2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św-kiego
i Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 28 kwietnia 2015 r. godz. 15.00
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Samorządowej RM - Kamil Długosz.
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak.
1. Lista obecności – w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:

Lp.

Sprawa

Wniosek/Stanowisko/Informacja
(wynik głosowania)

Porządek posiedzenia:
- Przewodniczący Komisji Samorządowej
RM – p. Kamil Długosz otworzył
posiedzenie komisji, stwierdzając quorum
na podstawie listy obecności. (w załączeniu
do protokołu)
- Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM
- p. Marta Woźnicka – Kuzdak otworzyła
posiedzenie komisji, stwierdzając quorum
na podstawie listy obecności. (w załączeniu
do protokołu)
Na wniosek Radnego Wł. Sajdy o zmianę
porządku obrad - Komisja Samorządowa
RM stosunkiem głosów: 5 – za, 2 – przeciw
i przy braku głosów wstrzymujących się
przegłosowała zmianę porządku obrad
komisji.
Na wniosek Przewodniczącej Komisji
ds. Rodziny RM p. M. Woźnickiej –
Kuzdak członkowie komisji jednogłośnie
zagłosowali za zmianą porządku obrad.

I.

Zaopiniowanie
projektów
uchwał
na sesję Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 29 kwietnia
2015 r., w sprawie:
- uchwalenia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski” wraz z „Prognozą
oddziaływania na środowisko Planu

Prezentacja w załączeniu do protokołu –
przedstawiła mgr Magdalena Hrynkiewicz
ATMOTERM S.A.
Obecna na posiedzeniu komisji Naczelnik

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wydziału Środowiska UM – p. A. Sobolak
Ostrowiec Świętokrzyski”;
poinformowała zebranych, że celem
przedmiotowego planu jest określenie
i zaplanowanie działań, jakie należy podjąć
w Gminie, aby osiągnąć do 2020 r. cele
określone w pakiecie klimatyczno –
energetycznym Unii Europejskiej oraz
poprawić jakość powietrza na obszarze
Gminy. Opracowanie Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski
zostało
poprzedzone
podjęciem przez Radę Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego
uchwały
Nr
XVI/146/2013z dnia 15 października 2013
r. w sprawie przystąpienia do opracowania
i
wdrażania
Planu
gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski. W celu uzyskania pomocy
finansowej na realizację tego zadania
została zawarta z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie umowa o dofinansowanie
zadania w formie dotacji celowej. Zgodnie
z zapisami tejże umowy z dnia 26.06.2014
r. otrzymamy dotację w wysokości
50 706,75 zł. przy całkowitym kosztem
opracowania 59 655,00 zł. W ramach
zadania
opracowano
bazę
danych
zwierającą informację o gospodarce energią
w mieście wraz z inwentaryzacją gazów
cieplarnianych. Jednocześnie prowadzone
są szkolenia pracowników w zakresie
wdrażania
planu
oraz
działania
informacyjno – promocyjne. Zakres
i stopień szczegółowości Prognozy został
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Kielcach i ze
Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach.
W pracach nad w/w dokumentem został
również zapewniony udział społeczeństwa.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu)
- ustalenia planu sieci oraz określenia Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętogranic obwodów publicznych szkół krzyskiego – p. M. Dębniak powiedziała,
podstawowych i gimnazjów prowa- że celem przedmiotowej uchwały jest

dzonych przez
Świętokrzyski;

Gminę

Ostrowiec uporządkowanie i aktualizacja sieci szkół
publicznych prowadzonych przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski, szkół podstawowych i gimnazjach oraz ustalenie granic
obwodów w/w placówek. Dotychczasowa
sieć wymaga zmian, ponieważ powstały
nowe ulice w mieście oraz podjęto decyzję
o likwidacji niektórych szkół. Fakty te,
spowodowały, że obwody pozostałych
placówek muszą ulec zmianie i być zgodne
ze stanem faktycznym od 1 września br.
Komisja Samorządowa RM w głosowaniu,
stosunkiem głosów: 6 – za, przy jednym
głosie wstrzymującym się i przy braku
głosów
przeciwnych
pozytywnie
zaopiniowali
przedmiotowy
projekt
uchwały. (w załączeniu do protokołu)
Komisja ds. Rodziny RM w głosowaniu,
stosunkiem głosów: 5 – za, przy dwóch
głosach wstrzymujących się i przy braku
głosów
przeciwnych
pozytywnie
zaopiniowała
przedmiotowy
projekt
uchwały. (w załączeniu do protokołu)

- porozumienia o współpracy w celu
przygotowania
i
przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na opracowanie wspólnego
dokumentu strategicznego dla OSI
w ramach porozumienia partnerskiego
„Trójmiasta nad Kamienną” pn.:
”Strategia dla obszarów funkcjonalnych
miast tracących funkcję społeczno –
gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski,
Starachowice, Skarżysko – Kamienna”;

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

- rozpatrzenia skargi dotyczącej opłat Obecna na posiedzeniu komisji - Przewoza wodę oraz wystawionych faktur;
dnicząca Komisji Rewizyjnej RM –
p.
Joanna
Pikus
poinformowała,
że członkowie Komisji Rewizyjnej RM
uznali przedmiotową skargę za bezzasadną.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu)

Komisja ds. Rodziny RM pozytywnie,
jednogłośnie 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;

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

II. Sytuacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Obecna na posiedzeniu Komisji SamoKomunikacji
krzyskim.

w

Ostrowcu

Święto- rządowej
RM
Prezes
Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji w Ostrowcu
Świętokrzyskim – p. M. Bednarska
poinformowała zebranych o sytuacji,
w jakiej obecnie znajduje się spółka. Pani
Bednarska powiedziała, że MPK swoją
działalność prowadzi od 1 kwietnia 1956 r.,
tj. 59 lat. W obecnej formie, jako spółka ze
100% udziałem gminy, spółka funkcjonuje
od 3 czerwca 1997 r. i już na początku
swojej działalności w spółce występowały
straty. W 2001 r., w związku z tym,
że
spółka
nie
dostała
żadnego
dofinansowania, w działalności spółki
wystąpiła strata w wysokości 2mln 800 tys.
zł. Straty te rokrocznie pogłębiały się i na
koniec roku 2014 – nie pokryte starty z lat
ubiegłych stanowiły kwotę 9 mln 270 tys.
zł. Narastające starty powodują, że
pomimo, że spółka posiada kapitał
zakładowy w wysokości 6 mln 908 zł., to w
spółce występują ujemne kapitały własne.
W dniu 18 marca 2014 r. Rada Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, w celu
poprawy kondycji finansowej spółki,
podjęła uchwałę wprowadzającą nową sieć
komunikacyjną. Nowa sieć komunikacyjna
została wprowadzona od 1 września 2014 r.
i zgodnie z planem transportowym –
w 2015 r. spółka wykona 1 mln 049
kilometrów. Zakres usług komunikacji
regularnej systematycznie zmniejsza się.
W ciągu 12 lat zmniejszyła się liczba
pasażerów o ponad 5 mln, a w samym tylko
2014 r. odnotowano spadek w stosunku do
roku poprzedniego o 338 tys. osób. W ślad
za tym spadają również wpływy ze

sprzedaży biletów. W 2014 r. wpływy
ze sprzedaży biletów zmniejszyły się
w porównaniu do roku ubiegłego o 917 tys.
zł., w tym na liniach miejskich o 536 tys.
zł., a na liniach pozamiejskich o 381 zł.
W związku z tym, że spada ilość
sprzedawanych biletów, spadają również
dopłaty i refundacje. Spółka próbuje
dostosować się i zmniejsza sukcesywnie
koszty rodzajowe, dokonuje restrukturyzacji zatrudnienia oraz kosztów. Tak
trudna sytuacja finansowa firmy powoduje
spadek wartości majątku trwałego. Główną
pozycją majątku trwałego firmy stanowią
środki transportu. Obecnie MPK dysponuje
40 szt. autobusów, których średni wiek
wynosi ok. 16 lat. Mimo tak zaawansowanego wieku, wskaźnik gotowości
technicznej w 2014 r. wyniósł 82%. Od
dnia 1 września, w związku z uchwałą Rady
Miasta, tabor został podzielony na autobusy
wykonujące komunikację miejską w ilości
22 szt. oraz autobusy wykonujące
komunikację pozamiejską w ilości 18 szt.
Przeciętne zatrudnienie w MPK, w 2014 r.,
w przeliczeniu na etaty wynosiło 134,1
osoby. Zatrudnienie w osobach - średnie
w 2014 r. wynosiło 138 osób, w tym:
pracownicy na stanowiskach robotniczych –
106 osób, w tym kierowcy – 65 osób
i pracownicy na stanowiskach nierobotniczych – 32 osoby. Na dzień 31 grudnia
2014 r. zatrudnienie to wynosiło już 132,
a na dzień 31 marca br. 126 osób. Spółka
sukcesywnie
dokonuje
zmniejszenia
zatrudnienia dostosowując się do zakresu
świadczonych usług. W związku z trudną
sytuacją finansową i ujemnymi kapitałami
własnymi,
zgromadzenie
wspólników
podejmuje rokrocznie uchwałę o dalszym
istnieniu spółki, aby utrzymać miejsca
pracy. Podejmowane są przez zarząd spółki
działania w kierunku restrukturyzacji
kosztów oraz restrukturyzacji zatrudnienia.
Wprowadzono od 1 września nową sieć
komunikacyjną. Mimo to, te działania nie
poprawiły sytuacji finansowej spółki.
W spółce występują duże problemy
w zakresie płynności. Wskaźnik płynności
jest poniżej oczekiwanego minimum.

Obecna na posiedzeniu komisji – Kierownik
Zespołu Nadzoru Właścicielskiego –
p. Dagmara Majdak poinformowała
ponadto, że w działaniach podejmowanych
w celu kontynowania działalności MPK,
Gmina
wnosiła
wkłady
pieniężne
i niepieniężne, oraz dopłaty do spółki.
Następnie głos zabrał Radny A. Głąb, który
powiedział, że przeglądając wyniki spółki
MPK za 2014 r., zwrócił szczególną uwagę
na działalność pomocniczą, która w roku
ubiegłym przyniosła spółce 227 tys. zł.
brutto. Pan Radny zapytał, czy nie można
było by bardziej skupić się na tej
działalności pomocniczej i mocniej ją
wykorzystać w działalności zakładu. Pan
A. Głąb przedstawił kilka możliwości,
z których zarząd MPK mógłby skorzystać,
np.:
wydzierżawienie
części
placu
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, wynajem wolnych
pomieszczeń w budynku administracyjnym,
przeprowadzenie
szerokiej
akacji
promocyjnej zachęcającej mieszkańców
Ostrowca do korzystania z CPN-u, który
znajduje się na terenie bazy MPK,
uruchomienie
myjni
bezdotykowej,
sprzedaży powierzchni reklamowych na
autobusach, itp. Prezes MPK – p.
M. Bednarska odpowiedziała, że zarząd
próbował pozyskać dodatkowe dochody.
Ostatnio zostało dane ogłoszenie do prasy
o możliwości wynajmu hali oraz
pomieszczeń w budynku administracyjnym.
Spółka bardzo chętnie przyjmuje również
reklamy. Obecnie z reklam spółka ma 8 tys.
zł. dochodu. Ponad to, prowadzona jest
akcja zachęcająca do korzystania ze stacji
paliw tzw. „imieniny miesiąca”. Polega to
na tym, że np. 5 maja paliwo jest tańsze
o 5 gr od tego, które jest na słupie
cenowym. Oprócz tego, MPK weszło ze
swoimi usługami na teren Huty Celsy
Ostrowiec – przewóz pracowników.
Prawdopodobnie będzie to działalność
rentowna. Aby pomóc spółce, dobrze by
było wydzielić przystanki na terenie miasta,
tylko do zatrzymywania się autobusów
komunikacji miejskiej. Jednakże jest to
temat trudny i nie zależący od spółki.

Obecna
na
posiedzeniu
komisji
p. Wiceprezydent M. Dębniak powiedziała,
że ogromnym problemem dla MPK są busy,
które zaczęły przejmować pasażerów.
Odbywa się to wszystko na zasadach
wolnej konkurencji, ale nie do końca jest to
„fair” wobec komunikacji miejskiej. Busy
mają tak poukładane rozkłady jazdy, że
swoimi kursami wyprzedzają autobusy
miejskie o 2 - 3 minuty. Prawnie niestety
nie można im takiego procederu zakazać.
Ponad to, busy jeżdżą tylko w godzinach
szczytu, na rentownych kursach i nie
przyjeżdżają
na
pętle
autobusowe.
Następnie głos zabrał Radny D. Kaszuba,
który powiedział, że w poprzedniej kadencji
występował do Starosty z zapytaniem – jak
to jest z wydawaniem zezwoleń na kursy
busów? Odpowiedź była jedna – Starosta
nie ma prawnej możliwości odmowy
wydania zezwolenia. Sytuacja jest trudna
z przejmowaniem pasażerów przez busy
i w chwili obecnej nie do rozwiązania. Na
zakończenie dyskusji, Przewodniczący
Komisji Samorządowej RM – p. Kamil
Długosz zwrócił się z pytaniem do Pani
M. Bednarskiej – jakiego wsparcia
finansowego Gmina musiałaby udzielić
MPK, żeby spółka wyszła na zero. Pani
Prezes odpowiedziała, że kwota 9 mln zł.
dałaby szansę spółce. Ale w obecnej
sytuacji nie ma nic pewnego.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
przyjęli
do wiadomości
informację
o
obecnej
sytuacji
spółki
MPK.
(w załączeniu prezentacja).

III. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Samorządowej
RM – p. Kamil Długosz zwrócił się do
członków komisji o przeanalizowanie
propozycji planu pracy komisji na 2015 r.
i ewentualne przedstawienie swoich
propozycji na kolejnym posiedzeniu.
(propozycja planu pracy w załączeniu
do protokołu);
Na tym Komisja Samorządowa RM
zakończyła swoje obrady o godz. 16.19.

Natomiast Przewodnicząca Komisji ds.
Rodziny RM - p. M. Woźnicka – Kuzdak
poprosiła członków Komisji ds. Rodziny
RM o pozostanie na sali, ze względu na
konieczność
zaopiniowania
spraw
mieszkaniowych przedstawionych przez
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
Obecny na posiedzeniu komisji Dyrektor
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim – p. Z. Wesołowski
przedstawił uzasadnienia do poszczególnych spraw:
1)
Przydział
lokalu
dla
Pani
……………… .
Pan
Z.
Wesołowski
poinformował
członków komisji, że Pani ………. wniosek
o przydział mieszkania złożyła w marcu
2013
r.
Wnioskodawczyni
obecnie
przebywa w hotelu Ośrodka Interwencji
Kryzysowej na oś. Pułanki 10 w Ostrowcu
Św. Zamieszkiwanie w OIK jest
szczególnie trudne ze względu na chorobę
syna. Rodzina utrzymuje się ze świadczeń
MOPS. Niskie dochody nie pozwalają na
zabezpieczenie mieszkania we własnym
zakresie. W chwili obecnej ZUM dysponuje
lokalem przy ul. ……………, który
zabezpieczyłby potrzeby mieszkaniowe
rodziny. Wobec powyższego ZUM
wnioskuje o wyrażenie zgody na przydział
lokalu
mieszkaniowego
przy
ul.
…………….dla rodziny Pani ……………..
Komisja ds. Rodziny RM jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała wniosek ZUM
o przydział lokalu mieszkaniowego przy
ul. ……………….. dla rodziny Pani
…………... (wniosek w załączeniu do
protokołu).
2) Przydział lokalu dla Pani……………….
Dyrektor Zakładu Usług Miejskich –
p. Z. Wesołowski powiedział, że Pani
……………..
wniosek
o
przydział
mieszkania złożyła w 2003 r. Wraz z synem
ubiegała się o przydział mieszkania jako
osoba
bezdomna,
bez
meldunku.

W związku z chorobą brata i wymogiem
stałej opieki nad nim Pani ……
zameldowała się i zamieszkała wraz z nim
pod adresem ul. ……... Pani ……… na
własny koszt wyremontowała mieszkanie i
rozpoczęła spłatę zaległości czynszowej.
W czerwcu 2014r. brat Pani…………….
– p .……………………………. zmarł,
a w lokalu pozostała Pani ………….
W związku z tym, iż Kodeks Cywilny nie
przewiduje wstąpienia w tytuł prawny po
zgodnie najemcy jego rodzeństwu, należy
dokonać przydziału powyższego lokalu
z uwzględnieniem przejęcia przez wnioskodawczynię zaległości. Pani ………..
skłonna jest w ratach spłacać pozostały
dług. Aktualnie Pani ………. utrzymuje się
z emerytury i pomocy syna. Wobec
powyższego ZUM wnioskuje o wyrażenie
zgody na przydział mieszkania przy
ul………….. Pani ……………….
Komisja ds. Rodziny RM jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała wniosek ZUM
o przydział lokalu mieszkaniowego przy
ul. ………. dla Pani ………….. (wniosek
w załączeniu do protokołu).
Na
zakończenie
posiedzenia
–
Przewodnicząca zwróciła się do członków
komisji o przeanalizowanie przedstawionego projektu planu pracy komisji
na 2015 r. (w załączeniu do protokołu).
Na tym posiedzenie Komisji ds. Rodziny
RM zakończono o godz. 16.40.
Odrębne głosy do protokołu: nie zgłoszono.
Terminy następnych posiedzeń komisji: do ustalenia.
Protokołowała:

Eliza Kaniewska

Przewodniczyli:

Kamil Długosz
Marta Woźnicka - Kuzdak

