Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowna Rado!
Szanowni Goście! Ja mam kilka interpelacji, postaram się możliwie szybko.
1) Pierwsza dotyczy tzw. pakietu dla miast średnich, nad którym pracowało
przez dłuższy czas Ministerstwo Rozwoju. W ramach tego pakietu jest objętych
255 miast w całej Polsce, w tym nasz Ostrowiec Świętokrzyski. Niestety
jesteśmy sklasyfikowani w takiej grupie o niekorzystnej sytuacji, gdzie
zdefiniowano silną utratę funkcji i mocno niekorzystną sytuację społeczno –
gospodarczą. Znaczy „stety” i niestety. Niestety – że tak zostało
zaklasyfikowane, bo to nie jest najlepszy wskaźnik, ale myślę, że będzie lepiej
na pewno, natomiast „stety” – z tego względu, że będziemy mogli korzystać
z tego pakietu. Więc skoro taka możliwość jest i są to środki dedykowane dla tej
grupy miast, to zachęcam serdecznie wszystkie służby Urzędu Miasta,
ewentualnie jednostek podległych, o monitorowanie z tego pakietu. Z tego,
co wiem, już kilka konkursów zostało ogłoszonych w ramach wsparcia
z budżetu na lata 2014 – 2020. Tam są różnego rodzaju środki dedykowane,
m.in. jedne z ostatnich konkursów dotyczące niwelacji efektów klęsk
żywiołowych, monitoringu środowiska, ale też szeregu innych, związanych
gospodarką spraw itd., więc chciałbym uczulić, że ten pakiet jest, żeby to
monitorować i żebyśmy nie przespali tego momentu, podczas kiedy to są środki
dedykowane dla takich miast jak Ostrowiec.
2) Druga kwestia już bardziej lokalna – okolice bazarku na osiedlu Ogrody.
Chodzi mi o zmonitorowanie stanu drożności komunikacyjnej wokół bazarku,
miejsc parkingowych. Mieszkańcy – od wielu lat to jest taki temat uciążliwy dla
ich funkcjonowania. Żeby rozejrzeć się, czy jeszcze gdzieś jest możliwość
wygospodarowania jakiegoś miejsca parkingowego w pobliżu. Bardzo bym
prosił o rozeznanie w tej sprawie.
3) Jadąc dzisiaj do pracy, usłyszałem w „Radiu Ostrowiec”, że Gmina
Bodzechów ma się w niedalekiej przyszłości stać niemal samowystarczalna
energetycznie – tak przynajmniej zapewniał Wójt Murzyn – no i jest to pewnie
efekt dość mocnych inwestycji w ramach OZE, czyli odnawialnych źródeł
energii. Mam w związku z tym pytanie, czy nasz samorząd planuje dość moce
inwestycje w tym zakresie, bo jest to niewątpliwie przyszłość. To wynika też
z dokumentów strategicznych – na to są przeznaczone pieniądze w tej
perspektywie finansowej, myślę, że w kolejnych jak najbardziej. Czy w ramach
naszych po prostu planów, jako Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, tego typu
inwestycje będą przewidziane i czy będzie też możliwość, żeby w przyszłości

nasi mieszkańcy korzystali np. z dofinansowań przez samorząd do ogniw
fotowoltaicznych, do paneli fotowoltaicznych.
4) I ostatnia kwestia. Z danych ekspertów rynku odpadów wynika, ze ok. 80%
śmieci jest de facto nie segregrowalna, bo wiemy doskonale, jak to wygląda
w dużych zbiorowiskach, czyli w osiedlach, w wielorodzinnych
nieruchomościach. Chciałbym w związku z tym zapytać, czy są prowadzone
np. takie wyrywkowe kontrole ze strony naszego Urzędu i czy ktoś pokusił się
o przeprowadzenie takiego jak gdyby monitoringu efektywności stawek
za wywóz odpadów segregowanych i nie segregowanych. To znaczy,
doprecyzuję, co mam na myśli, bo też lakonicznie się wyraziłem. Chodzi mi o to
mianowicie, czy widać prawidłowość, że tam, gdzie jest stosowana niższa
stawka za odpady segregowane, a tam, gdzie z kolei niższa za niesegregowane,
czy faktycznie te niższe stawki dają efekt w postaci segregacji? Czy może, po
to, żeby w przyszłości móc podejmować jakieś decyzje w sprawie jeszcze
dywersyfikacji tych stawek? Być może, nie popularne, ale zwiększenie stawki
za odpady niesegregowane, bo zdaje się, że na tych obszarach wielorodzinnych,
takich jak osiedle np. Stawki, Rosochy, Ogrody, Pułanki, Słoneczne itd. – z tą
segregacją bywa różnie.

