PROTOKÓŁ Nr II /2010
z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 10 grudnia 2010 r.
Obrady otworzył Przewodniczący RM – Wojciech Kotasiak, stwierdzając na podstawie listy
obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 9.30.
Następnie Przewodniczący powitał gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu).
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński
Wiceprezydent Miasta – Jarosław Górczyński
Sekretarz Miasta – Marzena Dębniak
Skarbnik Gminy – ElŜbieta Pichór
Asystent Posła na Sejm RP – Jarosława Rusieckiego – Artur Głąb
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Józef Grabowski
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Lech Janiszewski
Starosta Ostrowiecki – dr Zdzisław Kałamaga
Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego – Sławomir Radlak
Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i zakładów budŜetowych Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski oraz prezesi spółek gminy
13. Przedstawiciele lokalnej prasy, radia i telewizji kablowych.
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Ad. I / Przedstawienie porządku obrad:
Przewodniczący RM – W. Kotasiak - Szanowni Państwo Radni, ja chcę przedstawić porządek
dzisiejszej sesji, poniewaŜ została ona zwołana w trybie niezwłocznym i Państwo na piśmie
tego porządku nie dostali. Porządek jest krótki:
I. Przedstawienie porządku obrad.
II. ZłoŜenie ślubowania przez Prezydenta Miasta.
III. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
IV. Sprawy róŜne.
Przewodniczący RM – W. Kotasiak- Proszę uprzejmie o przegłosowanie tego porządku
obrad, jeśli Państwo Radni nie wnoszą Ŝadnych, innych uwag do jego treści. Głosujemy.
Radni RM jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji.
Przewodniczący RM – W. Kotasiak - Rozumiem, Ŝe innych głosów nie ma. Przyjmujemy
tenŜe porządek obrad.

Ad. II/ ZłoŜenie ślubowania przez Prezydenta Miasta:
Przewodniczący RM – W. Kotasiak - Zatem przystępujemy do punktu drugiego naszej sesji
nadzwyczajnej, mianowicie złoŜenia ślubowania. Chciałbym przypomnieć, zgodnie z art. 29a
ustawy o samorządzie gminnym objecie obowiązków przez prezydenta miasta następuje
z chwilą złoŜenia wobec rady gminy ślubowania. Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem
zdania: „Tak mi dopomóŜ Bóg.” Proszę wszystkich obecnych o powstanie. Odczytuję rotę
ślubowania i proszę, aby Pan Prezydent powtarzał: „Obejmując urząd prezydenta miasta
uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.”
Prezydent J. Wilczyński - „Obejmując urząd prezydenta miasta uroczyście ślubuję,
Ŝe dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”
Przewodniczący RM – W. Kotasiak - Dziękuję bardzo, proszę usiąść. Stwierdzam,
Ŝe z chwilą złoŜenia ślubowania przez Pana Jarosława Wilczyńskiego, objął on obowiązki
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencji 2010 – 2014. Dziękuję. Szanowny
Panie Prezydencie, niech mi wolno będzie w imieniu własnym, ale sądzę, Ŝe takŜe w imieniu
wszystkich radnych złoŜyć Panu serdeczne gratulacje z wygranych wyborów. Myślę,
Ŝe złoŜona rota przysięgi zawiera wszystkie najwaŜniejsze elementy, jakimi Pan się będzie
posługiwał w swojej działalności publicznej. A więc, zachowa wierności prawu i porządkowi.
śyczę Panu Prezydentowi, aby wszystkie zadania, które stoją przed Panem i przed nami, jako
radą w tej kadencji zostały zrealizowane pomyślnie, w interesie ogółu mieszkańców naszego
miasta. Serdecznie tego Panu Ŝyczę i gratuluję wyboru. Dziękuję.
Prezydent J. Wilczyński – Dziękuję serdecznie.
Ad. III / Wystąpienie Prezydenta Miasta:
Przewodniczący RM – W. Kotasiak - Zgodnie z przegłosowanym porządkiem obrad naszej
nadzwyczajnej sesji proszę o wystąpienie Pana Prezydenta, tj. punkt trzeci naszej sesji.
Prezydent J. Wilczyński - Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Drodzy
Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego! Od kilku chwil jestem prezydentem kadencji 2010
– 2014. Tą zaszczytną funkcję piastuję, objąłem dzięki mieszkańcom, dzięki ich udziałowi
w wyborach, dzięki głosom. I w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim
mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy przy urnach wyborczych zdecydowali się
na mnie oddać swój głos. To dzięki mieszkańcom i w imieniu mieszkańców będę mógł
realizować swój program wyborczy. Otrzymane głosy są dla mnie zobowiązaniem na rzecz
rzetelnej i uczciwej słuŜby na rzecz rozwoju naszego miasta. Czas kampanii wyborczej
i wyborów juŜ mamy za sobą. Teraz nadchodzi czas pracy na rzecz naszego miasta.
Cztery lata temu na tej samej sali wygłosiłem swoje expose, z którego przez okres
minionej kadencji, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, wywiązałem się. Zresztą Rada
poprzedniej kadencji, niektórzy z Państwa tutaj zasiadających, otrzymała szczegółowe
sprawozdanie z tych czterech lat minionych. Mam nadzieję i wiarę, i siłę, Ŝe będzie równieŜ
tak w tych nadchodzących latach. Po raz kolejny deklaruję, Ŝe moja prezydentura będzie
otwarta. Otwarta na potrzeby miasta i kaŜdego mieszkańca. Zostaną utrzymane, a nawet
powiem więcej udoskonalone wszystkie dobre standardy wypracowane w zakresie
zarządzania Urzędem Miasta, dostępie do informacji, kontaktów z mediami, kontaktów
z mieszkańcami. Kandydując na urząd prezydenta miasta przedstawiłem konkretny program
wyborczy, który mam nadzieję uda mi się wspólnie z Państwem, z Radą Miasta zrealizować.
Przypomnę dwanaście, moŜe mniej tych punktów, ale te strategiczne punkty, które
praktycznie juŜ realizujemy i chciałbym zrealizować w jak najszybszym czasie, za jak
najmniejsze pieniądze, z jak najwyŜszą jakością dla dobra mieszkańców naszego miasta.
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Po pierwsze to jest dokończenie inwestycji. Te kwoty, o których mówiliśmy
pozyskanych środków z Unii Europejskiej powodują, Ŝe dziś w Ostrowcu rozpoczęliśmy
kilka strategicznych inwestycji i rozpoczęliśmy je w tym samym czasie, moŜemy powiedzieć
– zazębiają się na siebie.
Pierwsza z nich – budowa hali widowiskowo- sportowej przy ul. Świętokrzyskiej jest
w trakcie realizacji. Koniec tego zadania inwestycyjnego to jest luty przyszłego roku.
A później trzeba zorganizować to wszystko tak, aby ta hala słuŜyła na co dzień sportowcom
do treningów, ale równieŜ mieszkańcom naszego miasta, jak najszerszemu gronu podczas
róŜnego rodzaju zawodów sportowych, imprez kulturalnych. To zadanie jest jednym
z priorytetów.
Rewitalizacja śródmieścia – zadanie, które będzie realizowane jeszcze w 2011 roku.
JuŜ dzisiaj widać, Ŝe to śródmieście się zmienia, ale myślę, Ŝe po ukończeniu całości zadania,
jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to zauwaŜy, Ŝe śródmieście Ostrowca
Świętokrzyskiego zmieni się na długie lata i zmieni się w sensie pozytywnym. Do całości tej
koncepcji brakuje kilku jeszcze innych zadań.
Przede wszystkim zmobilizowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w zakresie remontu ulicy Aleja 3 – go Maja i myślę, Ŝe mając w Sejmiku czterech bodajŜe
radnych z Ostrowca Świętokrzyskiego i mając obietnice Marszałka – Adama Jarubasa,
Ŝe w tej kadencji będzie pamiętał o drogach wojewódzkich, przebiegających przez Ostrowiec
Świętokrzyski, doprowadzimy do tego, Ŝe uporządkujemy nie tylko Aleję, ale równieŜ
uporządkujemy ulicę Traugutta, projektowana jest ulica Bałtowska i w najbliŜszych latach
będzie realizowana, to naprawdę zmieni oblicze naszego miasta bo na dzień dzisiejszy z
czystym sumieniem mogę powiedzieć, Ŝe w najgorszym stanie technicznym, odbiegającym
od standardów, które my wypracowaliśmy, do których później dołączył się Powiat,
w najgorszym stanie technicznym są drogi wojewódzkie.
Mówiąc o inwestycjach, kanalizacja sanitarna – Szanowni Państwo, nawet spojrzeć na
wyniki wyborów, cząstkowe, z poszczególnych obwodów, to widać po tych wynikach, Ŝe ta
kanalizacja jest potrzebna. Bo mamy kilka rejonów miasta, które nie są skanalizowane. Dziś
tą kanalizacje budujemy, będzie to 25 km w sumie kanalizacji sanitarnej, będzie to
przebudowa oczyszczalni ścieków, to jest strategiczna inwestycja, która w większości będzie
pod ziemią, ale zabezpieczy nasze miasto na wiele, wiele lat pod względem ochrony
środowiska. Jest to równieŜ olbrzymi przyczynek do rozwoju miasta, bo skanalizowanie czy
Koszar, czy Częstocic, czy Gutwinu pozwoli równieŜ na prowadzenie róŜnego rodzaju
działalności gospodarczej w tamtych rejonach miasta. Bo cóŜ, Ŝe mamy piękny ośrodek
„Gutwin”, gdzie moŜe by coś wokół mogło powstać, nie wiem, restauracja chociaŜby, ale
Ŝeby taka restauracja mogła dobrze funkcjonować, to musi być kanalizacja sanitarna,
bo wywóz nieczystości płynnych po prostu zakłócałby rachunek ekonomiczny tego
przedsiębiorcy, który by chciał coś takiego zrobić.
Ulica Zagłoby – Szanowni Państwo – strategiczna inwestycja, w którą niewiele osób
wierzyło, Ŝe uda się zrobić pierwszy krok w tamtej kadencji, ponad 300 działek, które
w róŜnych rękach prywatnych i nie tylko, sąsiedztwo kolei, tak skomplikowanej inwestycji
drogowej jeszcze w mieście nie realizowaliśmy. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, Ŝe we
wtorek, albo w środę, przepraszam, ale nie pamiętam dokładnie, ale mamy wydaną decyzję
przez Wojewodę Świętokrzyskiego, mamy wybranego wykonawcę. Cena za roboty drogowe
niespełna brutto 50 mln zł. I jeŜeli tylko warunki pogodowe pozwolą, ruszamy z tą
inwestycją, będzie wykonana w ciągu najbliŜszych dwóch lat. Mam nadzieje, Ŝe uda się
równieŜ znaleźć środki Starostwu Powiatowemu, Ŝeby przebudować ulicę Samsonowicza,
wtedy mielibyśmy piękny ciąg komunikacyjny, udraŜniający pewien obszar, który według
miejscowych planów, ale i nas wszystkich znających Ostrowiec, jest obszarem, w którym
moŜna rozwijać przedsiębiorczość. Mówię o rejonie ulicy Samsonowicza, rejonie ulicy
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Gulińskiego, tam jeszcze mamy sporo terenów inwestycyjnych, które po skomunikowaniu
będą duŜo atrakcyjniejsze.
Adaptacja browaru – Ostrowiecki Browar Kultury i kilka słów powiem na ten temat.
Budujemy amfiteatr – on jest potrzebny, bo potrzebna jest integracja mieszkańców, potrzebne
jest to, Ŝeby mieszkańcy wychodzili, spotykali się, rozmawiali ze sobą, bawili się wspólnie.
Ale mamy kilka tysięcy osób, które w róŜnych sekcjach działają w sferze kultury,
od maluchów, którzy gdzieś tam, pierwsze kroki na parkiecie tanecznym stawiają, poprzez
młodzieŜowe orkiestry dęte, sekcje fotograficzne, sekcje poetyckie, modelarskie, szachowe,
inne, inne, inne jeszcze, o których trudno byłoby to wszystko wymienić, chór dziecięcy, chór
nauczycielski, chór seniorski, oni gdzieś muszą w godnych warunkach funkcjonować,
pracować, spotykać się. Idea Ostrowieckiego Browaru Kultury – idea, która powstała
kilkadziesiąt lat temu, moŜe pod inna nazwą, bo to juŜ jest ponad 20 lat, gdy rozpoczęto to
działanie. Ja bym chciał, Ŝeby w latach 2010 – 2014 ta idea się ziściła. RównieŜ nowoczesna
biblioteka, która w mieście o duŜych ambicjach jest instytucją niezbędną, na miarę XXI
wieku standardy, mediateka – tego nam w mieście brakuje. I myślę, Ŝe to zadanie równieŜ
będzie jednym z waŜniejszych.
Mówiąc o sferze kultury, przypomnę kolejny projekt, który jest rozpoczęty – Centrum
Tradycji Hutnictwa. Pozyskane półtora miliona złotych ze środków zewnętrznych,
z Regionalnego Programu Operacyjnego i wyzwanie, aby w ciągu następnego pół roku
powstał projekt, a następnie cała inwestycja aby mogła ruszyć.
Kolejny strategiczny temat to budownictwo mieszkaniowe, budownictwo
mieszkaniowe i nasza rola, Rady Miasta i moja – Prezydenta, abyśmy pobudzali to
budownictwo, bo budownictwo wielomieszkaniowe, które rozpoczęliśmy przez OTBS, to są
nowi mieszkańcy, to są małe dzieci, które pójdą do ostrowieckich przedszkoli i szkół, to są
podatnicy, którzy swój podatek PIT zostawia u nas w mieście, a nie chociaŜby w sąsiedniej
gminie, z której wcześniej dojeŜdŜali do pracy do Ostrowca.
Budownictwo socjalne – problem, o którym duŜo mówimy, o którym dyskutuje się
szeroko w całym kraju, problem, który ma coraz większe dofinansowanie, moŜe jeszcze nie
wystarczające, bo to jest strategiczna sprawa, Ŝeby państwo wzięło większy cięŜar
odpowiedzialności za budownictwo socjalne, a nie przerzuciło zadanie na gminy, nie dając na
nie środków.
Budownictwo developerskie – zapraszamy wszystkich developerów do tego, Ŝeby
w Ostrowcu budowali, tereny mamy przygotowane, kolejne przygotowujemy.
Budownictwo jednorodzinne i podział nieruchomości, przygotowanie nieruchomości,
chociaŜby przypomnę o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
obejmującego obszar pomiędzy ulicami: Siennieńską, IłŜecką, Armii Krajowej i Rzeczki, tj.
130 ha, gdzie będziemy wyznaczać działki pod budownictwo mieszkaniowe, pod usługi, pod
budownictwo jednorodzinne. Tam będzie, moŜna powiedzieć, rozwijać się nasze miasto
w najbliŜszych latach, w uporządkowany sposób, co jest bardzo waŜne.
Mówiłem o drogach wojewódzkich i podkreślę to jeszcze raz i połoŜę na to akcent –
będę robił wszystko, aby drogi wojewódzkie na terenie miasta zostały zmodernizowane.
Szanowni Państwo! Wszystko, gdzie mówię, to są wydatki, wydatki, wydatki. Bardzo
często, nawet, jak się obserwuje dyskusję na temat samorządu, to mówimy o wydatkach,
o inwestycjach, a tego wszystkiego by nie było, gdyby nie podatnicy, gdyby nie
przedsiębiorstwa, które w Ostrowcu powstaną, gdyby nie podatki od przedsiębiorców, dlatego
deklaruję, Ŝe podtrzymywał będę dobra współpracę z przedsiębiorcami. Zachęcam do tej
współpracy wszelkie środowiska przedsiębiorców, i tych duŜych, i tych małych,
i rzemieślników i, moŜna powiedzieć, duŜe przedsiębiorstwa, zatrudniające po kilkaset osób,
po to, abyśmy za wszelka cenę chronili dotychczasowe miejsca pracy, aby ich nie ubywało,
aby ich przybywało i stwarzali takie warunki, aby tych nowych miejsc pracy powstawało jak
najwięcej.
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Mówiąc o przedsiębiorcach, mam równieŜ nadzieje, Ŝe uda nam się pewne plany
zrealizować, dotyczące stworzenia godziwych warunków na Targowisku Miejskim,
od utwardzenia poczynając, poprzez budowa kolejnych wiat i zadaszeń, na tym kończąc,
a moŜe uda się kolejny pawilon zamknięty w ciągu tych 4 lat wybudować.
Mówiąc o przedsiębiorczości, musimy spojrzeć nie tylko na tereny inwestycyjne,
te duŜe, ale musimy zagwarantować równieŜ dostęp małych terenów inwestycyjnych dla
przedsiębiorców, ale równieŜ małej powierzchni dla tych, którzy chcą wziąć sprawy w swoje
ręce. Olbrzymim sukcesem, moŜna powiedzieć, w tej kadencji, było to, Ŝe utworzyliśmy
Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej. Zapotrzebowanie na powierzchnię
wynajmowana jest dziś tam tak duŜe, Ŝe koniecznością jest w naszym mieście udostępniać
kolejne powierzchnie dla firm inkubowanych. JeŜeli udałoby się w to włączyć środowiska
akademickie i zachęcać studentów np. do działania, otwierania własnej działalności
gospodarczej, to dobrze. Myślę, Ŝe utworzenie Parku Technologicznego, to moŜe jest dalszy
element, ale stworzenie warunków do tego, Ŝeby ten park powstawał, to są te lata przed nami
i wybudowanie kolejnego inkubatora.
Mówiąc o innowacjach, bo tutaj Inkubator zawsze się, chodzi, kolejna sfera to sfera
innowacyjności. Nie moŜemy zapomnieć o czymś bardzo waŜnym. Bo moi drodzy Państwo,
jeśli spojrzycie na mapy drogowe, na sieci dróg krajowych, strategicznych, chociaŜby
dzisiejsze media o czym mówią, Ŝe drogi w województwie świętokrzyskim zostały zepchnięte
na kolejne, dalsze lata, nawet te drogi, które wydawałoby się, Ŝe logika by mówiła,
Ŝe powinny powstać jak najszybciej. Nie moŜemy dopuścić, Ŝeby tak samo było z internetem.
Musimy młodym ludziom, ale równieŜ i przedsiębiorcom i wszystkim tym, którzy tutaj
z naszym miastem związali się na dobre i na złe, zapewnić dostęp do internetu. Stąd tez wiele
środków juŜ jest zakontraktowanych na działania w sferze budowy sieci szerokopasmowej
w naszym mieście. To są projekty e – świętokrzyskie, ale to jest równieŜ plan utworzenia
Centrum Systemów Informatycznych, które będzie miało siedzibę w dawnym budynku
MOMP – u , gdzie znajdzie pracę kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu informatyków i będzie
obsługiwać to centrum gminy województwa świętokrzyskiego. Ale to równieŜ plan budowy
156 hot – spotów, czyli chcemy objąć bezpłatnym internetem, dostępem do bezpłatnego
internetu praktycznie większość, jak nie całe miasto. Tyle, ile się uda , a przy 16 hot – spotach
dobrze rozłoŜonych, to będzie zdecydowana większość obszaru miasta.
Myślę, Ŝe o środkach unijnych, o tych 150 mln juŜ pozyskanych mówiłem wiele razy,
ale muszę jeszcze powiedzieć, Ŝe naszym zadaniem w tej kadencji równieŜ będzie
przygotowanie kolejnych projektów pod nowy budŜet Unii Europejskiej. I to jest zadanie,
które będziemy realizować, tu Państwo będą podnosić ręce, bądź się wstrzymywać, bądź
głosować przeciw, ale jak większość Państwa podniesie te ręce to urzędnicy w zaciszu
gabinetów, czasami rok, dwa, trzy, będą przygotowywać projekty do realizacji w latach 2014
– 2020, bo tak mniej więcej wychodzi budŜet unijny. Czyli bardzo waŜna kadencja,
strategiczna kadencja, bo, jak przypomnę, Ŝe 4 lata temu, gdy objąłem urząd Prezydenta
poprzedniej kadencji, nie czekał na mnie Ŝaden dobry projekt, który bym mógł zanieść
do Sejmiku Wojewódzkiego, ubiegać się o środki, tylko wszystko musieliśmy
wypracowywać, ale udało nam się. I ja wierze, Ŝe teraz, wspólnymi siłami wypracujemy
równieŜ pewne projekty, które będą miały duŜą szansę realizacji w kolejnych latach.
Szanowni Państwo! UwaŜałem i nadal uwaŜam, Ŝe powinniśmy kontynuować politykę
zrównowaŜonego rozwoju miasta. Nie moŜna koncentrować inwestycji w jednym osiedlu,
czy chociaŜby w samym centrum, trzeba pamiętać o peryferiach. Nie moŜe być dwóch
światów, czyli, nie wiem, nie utwardzonych uliczek na Koszarach, na których mieszkam, nie
skanalizowanych – i z drugiej strony całkiem europejskiego osiedla, jakim jest np. Kolonia
Robotnicza, gdzie jest wszystko pięknie poukładane. Powinniśmy dąŜyć do zrównowaŜenia
tego wszystkiego. KaŜde osiedle musi mieć wypracowane pewne standardy. To, co robiłem,
z czego czasami gdzieś tam, głosy krytyki, krytykanctwa, w swoim kierunku słyszałem,
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odnośnie skwerków, ławeczek, tudzieŜ innych detali, ale Ŝycie, czasami, mieszkańców
poszczególnej dzielnicy skupia się na tej ławeczce, wokół tej huśtawki, bo nasza rolą jest
integrowanie społeczeństwa i robienie tego, co społeczeństwo chce. Stąd tez spotykamy się na
Radach Osiedlowych, wysłuchujemy czasami spraw drobnych, ale postawienie jednej
ławeczki czy jednej huśtawki itd. powoduje, Ŝe ci mieszkańcy wyjdą, spotkają się ze sobą,
rozmawiają i dla nich to Ŝycie jest łatwiejsze.
Jak Państwo wiecie, jestem człowiekiem pokoju, tak mogę o sobie mówić i zgody.
I czasami, czasami jestem zdania, Ŝe lepiej, jak się coś ma powiedzieć, to komuś powiedzieć
w cztery oczy, a nie wywoływać wojen medialnych po to, Ŝeby ktoś widział, jaki ja jestem
gieroj, bohater. Dlatego będę za wszelka cenę chciał, Ŝeby współpracować, współpracować,
spokojnie pracować zarówno z Państwem, ale równieŜ z sąsiadami z okolicznych gmin,
bo mamy wspólnotę interesów, ze Starostwem Powiatowym, z Zarządem Województwa
i Radnymi Sejmiku, którzy, mam nadzieje, Ŝe bez względu na opcję będą otwarci
na współpracę i będą przekazywać nasze potrzeby, bolączki wyŜej, ale równieŜ z róŜnymi
instytucjami rządowymi, z którymi ta współpraca układa się raz lepiej, raz gorzej, ale jest.
A przede wszystkim jesteśmy, ja deklaruję otwartość na mieszkańców, juŜ niedługo będzie
pierwszy test, bo na wiosnę będą spotkania i wybory Rad Osiedlowych, bardzo waŜne dla
tych róŜnych małych społeczności. Chciałbym, Ŝeby mieszkańcy byli aktywni, Ŝeby byli
zdecydowanie aktywniejsi, niŜ chociaŜby w dniu 5 grudnia, Ŝeby jak najwięcej ludzi
uczestniczyło w tym Ŝyciu osiedli, Ŝyciu miast.
Na ostatniej sesji przedstawiałem Państwu informację o stanie gminy. Raport
obejmował wykaz spraw w trakcie realizacji i nie będę tutaj więcej na ten temat mówił.
Powiem kilka zdań odnośnie spółek komunalnych. Przede wszystkim będę dąŜył do takiej
kalkulacji cen, aby były jak najniŜsze, ale pozwalające na rozwój tych spółek i odtwarzanie
majątków. Oczywiście, konkretne działania musza objąć i dotyczyć spółki Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji, bo musimy tu konsekwentnie dąŜyć do poprawy warunków
transportu publicznego. JeŜeli chodzi o spółki, to tak, jak 4 lata temu obejmowałem funkcje,
to miałem duŜe problemy z kilkoma spółkami, tak uwaŜam, Ŝe w dniu dzisiejszym priorytet to
jest uregulowanie spraw w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji, bo te spółki, które były
4 lata temu krytykowane, chociaŜby przez radnych – Agencja Rozwoju Lokalnego, dzisiaj
moŜna powiedzieć, Ŝe są wzorem do naśladowania przez innych.
Oświata, pomoc społeczna. Szanowni Państwo! Patrząc na strukturę budŜetu, widać,
jak duŜe znaczenie po stronie wydatków maja sprawy oświaty i pomocy społecznej, ale
równieŜ w tym zakresie będziemy kontynuować politykę podnoszenia standardów. Naszą
rola, jako Państwa, jako Rady, moja rolą jako Prezydenta jest to, aby dzieciaki od przedszkoli
poprzez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie równieŜ, które są w gestii Starosty,
miały jak najlepsze warunki startu. Równy start jest naszym zadaniem. Postawiliśmy wysoko
poprzeczkę poprzez program „Gimnazjum XXI wieku”, dlatego ten standard powinniśmy
przenosić na rzecz innych placówek, tak, Ŝeby kaŜde gimnazjum, kaŜda szkoła podstawowa
była wyposaŜona w nowoczesny sprzęt, w tablice multimedialne, w rzutniki, w projektory,
w pomoce dydaktyczne, które dziś są dostępne. Mamy tez problem niŜu demograficznego,
z którym będziemy musieli się w tej kadencji zmierzyć i nie będziemy, proszę Państwa, ja nie
zamierzam zamiatać śmieci pod dywan, ten temat jest tematem trudnym i będziemy się z tym
musieli zmierzyć. Pomoc społeczna – przede wszystkim główne zadanie to w pierwszej
kolejności przenosiny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poprawę warunków nie tylko
pracowników, ale przede wszystkim obsługi interesantów, bo nie moŜe być dalej tak, jak jest,
aby kilka osób jednocześnie w tym samym pokoju mówiło o swoich nieszczęściach, o swojej
trudnej sytuacji Ŝyciowej itd. Standardy musimy podnosić. Będę równieŜ starał się namówić,
a myślę, Ŝe jako Prezydent mam tutaj siłę przyłoŜenia, wszystkich kierowników jednostek,
aby poszły w ślad za Urzędem Miasta i za nami tutaj, za pewnymi wdroŜeniami, które wiele
lat temu poczyniła Pani Dyrektor, które są kontynuowane i standaryzować pewne działania.
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Chodzi mi o wdraŜanie systemu Zarządzania Jakością ISO, równieŜ w innych jednostkach,
niŜ tylko Urząd Miasta.
Za chwile Państwo otrzymacie budŜet, projekt budŜetu na 2011 rok. Nie ukrywam, Ŝe
jest to bardzo trudny budŜet. Rok 2011 będzie jednym z najtrudniejszych lat, w ostatniej
kadencji tak trudnego roku jeszcze nie było. Wymagać to będzie ode mnie, ale równieŜ
i od Państwa duŜego wysiłku. Ten budŜet będziemy wielokrotnie zmieniać, tak jak to bywało
w poprzednich latach – radni, którzy maja większe doświadczenie. Będziemy go zmieniać
w zaleŜności od sytuacji gospodarczej kraju. Wiecie Państwo o cięciach wydatków
w budŜecie centralnym. Musi się to odbić równieŜ lokalnie, dlatego bardzo zaniepokojony
jestem pewnymi sygnałami dotyczącymi np. cięć na Fundusz Pracy, bo np. w poprzednim
roku średnio rocznie, średnio miesięcznie chyba w ZUM – ie zatrudnialiśmy ok. 200 osób.
JeŜeli dziś słyszy się o redukcji kosztów do ¼, no to moŜecie Państwo to podzielić na 4.
I takie zagroŜenia przed nami czekają. Ale, Szanowni Państwo, kończąc – miałem krótkie
wystąpienie, tylko się rozgadałem – kończąc swoje wystąpienie mogę Państwo Radnych,
mogę mieszkańców miasta zapewnić, Ŝe jestem człowiekiem silnym, moŜe za spokojnym
czasami. I damy radę mimo tego, Ŝe sytuacja w kraju nie jest najlepsza, Ostrowiec będzie się
dalej rozwijał. Ja myślę, Ŝe wszyscy tu obecni i wszyscy, którzy słuchają nas gdzieś tam za
pośrednictwem mediów, będą nam pomagać. Bo dla mnie najwaŜniejsze jest dobro
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. I tych, którzy 5 grudnia głosowali na mnie, i tych,
którzy oddali głos na kogo innego. I tych, którzy nie poszli do głosowania. Dobro wszystkich
mieszkańców, dlatego wiele zadań, o których tu nie wspomniałem, a które są w trakcie
realizacji będzie słuŜyć mieszkańców. I myślę, Ŝe realizacja tych zadań jest pewna, ja na
plakatach wyborczych miałem hasło „Dotrzymuję obietnic”. I mogę państwu powiedzieć, Ŝe
tak, jak cztery lata temu mogłem powiedzieć, Ŝe dotrzymuję obietnic, za cztery lata równieŜ
będę mógł to powiedzieć i będę mógł spojrzeć w lustro i spojrzeć w oczy tym, którzy mnie
popierali cały czas, tym, którzy się wstrzymywali i tym, którzy byli przeciwko mnie. I mogę
spojrzeć kaŜdemu w oczy i za cztery lata teŜ będę mógł spojrzeć w oczy. Zrobię wszystko, co
w mojej mocy, aby Ostrowiec Świętokrzyski się rozwijał. Dziękuję serdecznie.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Szanowni Państwo Radni! Usłyszeliśmy wszyscy
expose, które zawiera perspektywę rozwoju tego miasta, perspektywę, co będzie zamierzał
robić. UwaŜam, Ŝe plan tu przedłoŜony tak, jak został zaznaczony przez mówcę, jest trudny,
ale moŜliwy do zrealizowania. My, tutaj zgromadzeni na tej sali, radni Rady Miasta
pochodzimy z róŜnych przestrzeni politycznych, samorządowych i społecznych zwłaszcza.
Sądzę, Ŝe w tym momencie, usłyszawszy tę wypowiedź prezydenta, zadania, które stoją przed
gminą, spotkają się z aprobatą, ze zrozumieniem, z twórczą współpracą z Urzędem Miasta,
z Prezydentem Miasta w jego realizacji. Ja wiem, Ŝe nie ze wszystkimi pomysłami
i propozycjami będziemy się wszyscy zgadzali, ale proszę państwa, w tym momencie nasze
pochodzenie – Ŝe się tak wyraŜę – polityczne jest bez znaczenia. Stoimy przed zadaniem
ogromnym, które ma sprzyjać rozwojowi naszego miasta, sprzyjać pozycji ludzi tu
mieszkających i dawać szansę ogółu społeczeństwa do satysfakcji z tego, Ŝe są mieszkańcami
Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo.

Ad. III/Sprawy róŜne:
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – chciałem przejść do punktu ostatniego – sprawy
róŜne. Bardzo proszę Pana Starostę – Zdzisława Kałamagę.
1) Starosta Ostrowiecki – Z. Kałamaga – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Panie
i Panowie Radni! ZwycięŜyć w wyborach demokratycznych to jest wielka sprawa. Jest to
ogromna satysfakcja. ZwycięŜyć w wyborach demokratycznych z tak duŜą przewagą głosów
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– satysfakcja jest jeszcze większa. Ta satysfakcja rośnie takŜe w momencie, w którym przy
tak bardzo trudnej, w większości strasznie brutalnej, kampanii wyborczej uzyskuje się wynik,
który jest potwierdzeniem, Ŝe pan prezydent i rada miasta szła w dobrym kierunku. Chciałem
bardzo serdecznie panu prezydentowi za to podziękować, pogratulować, jednocześnie
powiedzieć, Ŝe mieszkańcy dokonali właściwego wyboru. Dzisiaj musimy wszystko wspólnie
razem zrobić, do czego ja nie mam kompletnie Ŝadnej wątpliwości, Ŝe nasza współpraca
będzie dobra, natomiast Ŝyczyłbym sobie, Ŝeby ona była bardzo dobra, a wręcz doskonała.
Stać nas na to, aby skończyć w Ostrowcu z tymi ludźmi, którzy potrafią tylko i wyłącznie
krytykować, obraŜać. Powinniśmy pokazać, Ŝe stać nas na to, Ŝe potrafimy docenić tych,
którzy wiedzą, co zrobić, Ŝeby było lepiej. Dlatego panie prezydencie, dla pana, dla siebie
równieŜ, Ŝyczę, aby ta współpraca była znakomita, bo mieszkańcy miasta na to zasługują.
Oczywiście, równieŜ Ŝyczenia w imieniu Pana Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana
Sławomira Radlaka i wszystkich radnych powiatowych.
2) Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – dziękuję bardzo, panie starosto, proszę państwa,
jeśli są jakieś kwestie w sprawach róŜnych, to proszę o zabieranie głosu. Nie widzę. Dziękuję
bardzo.
Szanowni Państwo Radni! Wobec tego ja mam takie bardzo istotne zadanie. OtóŜ, pani
Wojewoda Świętokrzyski – Pani BoŜentyna Pałka – Koruba przesłała do nas list następującej
treści, którą to treść daję państwu radnym pod rozwagę. Brzmi ona tak: „W bieŜącym roku
Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata obchodzi 25-lecie swojej
działalności. Jest jedynym stowarzyszeniem na terenie Polski, które zrzesza Polaków
odznaczonych rzez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie znaczącym w świecie Medalem
„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” za ratowanie z naraŜeniem Ŝycia swego i swoich
narodzin obywateli pochodzenia Ŝydowskiego podczas okupacji hitlerowskiej w latach
1939 – 1945. Zarząd Towarzystwa zaapelował o podjęcie inicjatywy dla uczczenia
„Sprawiedliwych” w róŜny moŜliwy sposób, np. przez nadawanie imienia ulicom, obiektom,
szkołom. Dlatego zwracam się do Pań, Panów o rozwaŜenie moŜliwości uczczenia na terenie
swojego działania pamięci ludzi, którzy nie bacząc na śmiertelne zagroŜenie, udzielali
pomocy osobom Ŝydowskiego pochodzenia w okrutnym wojennym czasie. (…)
Wspólnie oddajmy hołd tym nadzwyczajnym Polakom, którzy swymi szlachetnymi czynami
dali świadectwo największego człowieczeństwa i humanitaryzmu Polaków na cały świat”
(załącznik nr 2 do protokołu).
Proszę państwa! Czytając to pismo mam na uwadze, Ŝe państwo rozwaŜą tę historię, być
moŜe jakieś inicjatywy ze strony państwa radnych wpłyną.
Czy ktoś z państwa jeszcze będzie zabierał głos? JeŜeli nie, zamykam II nadzwyczajną sesję
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję radnym i wszystkim za udział.
Sesja zakończyła się o godz. 10.15.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Wojciech Kotasiak
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