PROTOKÓŁ NR LVII/2018
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
p. Irena Renduda – Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności
prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 15.03.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta powitała obecnych na sesji.
W sesji udział wzięli:
1. Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu)
2. Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3. Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
4. Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
5. Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
Nieobecni radni: K. Kutryba, D. Strojny
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dzień dobry Państwu! Otwieram
pięćdziesiątą siódmą nadzwyczajną sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiadamy wymagane quorum by
podejmować dzisiaj prawomocne uchwały. Witam Państwa Radnych Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, witam Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Pana Jarosława Górczyńskiego, witam Panią Wiceprezydent Miasta Panią Marzenę
Dębniak oraz wszystkich Państwa przybyłych na obrady dzisiejszej sesji.
Szanowni Państwo Radni! Porządek wszyscy otrzymaliśmy, są to zaledwie dwa
punkty. Zresztą sesja ma charakter nadzwyczajny i pierwszy punkt, tj. projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2018 i drugi projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
lata 2018 – 2023. Czy Państwo Radni mają uwagi do porządku? Nie widzę,
w takim razie przechodzimy do realizacji porządku obrad.

Radni RM obradowali według przyjętego porządku obrad:
1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.
Ad 1/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy
do pierwszego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2018. Projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, poproszę Przewodniczącego Komisji
Włodzimierza Steca o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję, czy Państwo Radni mają
uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2018? Kto
jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2018 r.
Patrz uchwała Nr LVII/32/2018 – załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 2/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. Ten projekt uchwały również był
przedmiotem obrad Komisji Budżetu. Poproszę Przewodniczącego komisji
o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję, czy ktoś z Państwa
Radnych miałby uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2018 – 2023. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto
się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2018 – 2023.
Patrz uchwała Nr LVII/33/2018 – załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta.
Prezydent J. Górczyńskiego – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni goście! Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować.
Podziękować podwójnie, w pierwszej kolejności w imieniu mieszkańców ulicy
Rzeczki, dzielnicy Gutwin, ale i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
bo dzięki Państwa decyzji mamy możliwość podpisania umowy z wykonawcą na
budowę drugiego odcinka ulicy Rzeczki. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz.
Praktyka i życie pokazuje w tym momencie, że ceny robót idą bardzo mocno
w górę. Jesteśmy po kilku przetargach i chcę podkreślić rzecz następującą. Dla
przykładu, jeżeli na jednym z boisk mieliśmy zabezpieczone w budżecie siedemset
tysięcy złotych, a oferta przetargowa jest milion, na drugim boisku jest taka sama
sytuacja. Mamy siedemset z kosztorysu inwestorskiego, a najtańsze oferty
w granicy miliona. Tu mieliśmy podobną sytuację, gdzie oferta – mieliśmy
zabezpieczone w budżecie według kosztorysu 5.100.000, a najtańsze oferty na
poziomie 5.700, później 6.600 i 7.400. To pokazuje skalę, z jaką się będziemy
spotykać w najbliższym czasie. Jest niestety rynek dzisiaj nie inwestora, a rynek
wykonawcy. Tych firm wykonawczych jest coraz mniej, coraz trudniej
o pracowników. Stąd, należy się spodziewać, że takich sesji i takich decyzji jeszcze
może być więcej. Chcę podkreślić rzecz następującą. Ta tendencja niestety się
utrzyma, stąd chcę podziękować, że dzisiaj mamy tą możliwość,
bo dokończenie drugiego odcinka ul. Rzeczki, to jest dokończenie też, to jest jak
gdyby zabezpieczenie na przyszłość tzw. północnej obwodnicy Ostrowca
Świętokrzyskiego. My wspólnie tutaj z Wydziałem Mienia Komunalnego
wykupiliśmy też odcinek gruntu, tereny pod odcinek od ulicy skrzyżowanie
Rzeczki/Siennieńska ze skrzyżowaniem Bałtowska/Samsonowicza. Ten odcinek
w kolejnych latach chcielibyśmy wykonywać. Najprawdopodobniej chcielibyśmy,
aby ten odcinek też był podzielony na dwa etapy ze względu na skalę zadania. Bo
ja chcę Państwu pokazać skalę, jakie to jest przedsięwzięcie i jakie to są pieniądze.
Jednorazowo to naprawdę jest bardzo duża kwota. Stąd, żeby zabezpieczyć
Ostrowiec z tą obwodnicą północną myślę, że należy się spodziewać kontynuacji,
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później podzielenia tego kolejnego odcinka na dwa etapy. Stąd, jeszcze raz
dziękuję i myślę, że tutaj te prace będą też szybko wykonane.
Chciałbym też zapowiedzieć, korzystając z tego, że jestem przy głosie, że
przystąpiliśmy bardzo mocno teraz do sprzątania naszych ulic, placów i do prac
remontowych, więc tutaj jeżeli Państwo Radni mielibyście jakieś drobne
zgłoszenia, drobne interpelacje, to myślę, że bezpośrednio Naczelnik Krzysztof
Kowalski, albo jego zastępca Pan Naczelnik Artur Majcher, koordynują i tutaj te
prace przez MPRD, i przez ZUM do wykonania. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Sesja nasza dobiega
końca, ale może też ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Poproszę
o zabranie głosu Radnego Kamila Stelmasika.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Wiem, że to jest sesja
nadzwyczajna i dziękuję za udzielenie mi głosu, ale sprawa o której chcę
powiedzieć jest równie nadzwyczajna moim zdaniem. Chciałbym wypowiedzieć
się na temat zdarzenia, które miało miejsce ubiegłej nocy – rzecz dotyczy Szpitala
Miejskiego. Jest to rzecz bardzo mi bliska ponieważ dotyczy moich najbliższych
i nie tylko, bo głosy do mnie docierają z różnych stron. Proszę Państwa, od
czwartku w naszym szpitalu nie działa tomograf. Ten tomograf nie działa. Jest to
nowoczesne urządzenie, które niestety, ratuje życie wielu ludziom, pomaga w tym
ratowaniu i ja nie potrafię zrozumieć dlaczego takie urządzenie w naszym szpitalu
od czwartku nie działa. Doświadczyłem tego na własnej skórze wczoraj jadąc przez
całą noc w te i wewte do Starachowic z moim chorym tatą. Gdzie karetka zawozi
chorego, zostawia go tam, a wraca do Ostrowca pusta, gdzie może po dwóch trzech
godzinach karetka wraca z powrotem po chorego, bo ten musi wrócić do naszego
ostrowieckiego szpitala. I ona może wrócić ze Starachowic, ze Skarżyska –
przyjechać pusta, czy nawet z Ostrowca, czy z Opatowa, jeśli jest wolna. To są
rzeczy dla mnie nie zrozumiałe, nie potrafię ich pojąć, jak takie rzeczy się mogą
odbywać w naszym szpitalu. I mogę tylko o to pytać, jako radny, jako mieszkaniec,
jako syn chorego ojca. Chcę przypomnieć, że podobna historia wydarzyła się
w naszym mieście dwie doby temu. Już niestety świętej pamięci Marek Iżak
przeżył to samo. I nie wiem, jaki byłby jego los dzisiaj, gdyby się ta sytuacja nie
wydarzyła. Chciałbym do Państwa zaapelować do wszystkich, jak tutaj siedzimy,
do dwudziestu trzech radnych Rady Miasta, do dwudziestu trzech radnych Rady
Powiatu, do Rady Społecznej Szpitala, bo naprawdę na przestrzeni tej kadencji
spotkaliśmy się z licznym przejawem imposibilizmu, ktoś kto zna dziś scenę
polityczną ten rozumie ten termin. Ze strony szpitala była pediatra, była onkologia,
były zakupy, prozaiczne sprawy, jak parking przy szpitalu. I dzisiaj możemy pytać
dlaczego na SOR-ze jest rozwalona futryna, o którą się można pokaleczyć i zabić,
dlaczego podając choremu kroplówkę należy stawiać urządzenie, czyli uchwyt do
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kroplówki na taborecie pamiętającym lata pięćdziesiąte, może sześćdziesiąte,
początek szpitala, itd., itd. Usłyszałem kilka nie ciekawych słów na SOR-ze
w Starachowicach o północy na temat ostrowieckiego szpitala ze strony, wydaje mi
się, bardzo fajnego, młodego z personelu i nie było to miłe, i nie było to miłe.
Dlaczego taka sytuacja się dzieje? Poza tym ten SOR inaczej wygląda. Także,
proszę Państwa apeluję do was wszystkich o rozpoczęcie prac nad tym, aby
naprawdę zacząć zmieniać oblicze ostrowieckiego szpitala, jak również do
mediów. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Ja myślę,
że konkludując tą wypowiedź – prześlemy w całości głos Radnego Kamila
Stelmasika do Starosty Powiatu Ostrowieckiego, bo jednak to jest bardzo ważna
sprawa jeśli chodzi o życie, o bezpieczne życie i ratowanie życia w naszym
szpitalu. Proszę o zabranie głosu teraz Radnego Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Panie Przewodnicząca!
Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani Prezydent! Ja też mam bardzo, bardzo
trudną sprawę rangi społecznej naszego miasta, która obiegła od piątku całe nasze
miasto. Chodzi o nauczycieli szkół, które podlegają Panu Staroście. Podobno
powysyłał do dyrektorów szkół podległych jemu, żeby dyrektorzy zwalniali
nauczycieli, żeby zwalniali nauczycieli. No, jak można, żeby Starosta, Starosta, bo
to ludzie boją się potwierdzić, bo ja rozmawiałem z tymi ludźmi i boją się, że będą
zwolnieni. Ale to jest podobno naprawdę prawda i boją się o swój byt, i o swoją
pracę. I z tego co wiem, chciałbym żeby Pan Poseł Kryj nareszcie zabrał, bo jest
bardzo dobrze w tej sprawie zorientowany, że już teraz chyba usłyszał, nie tak jak
wcześniej, co zadawałem interpelację, że nie słyszał tego zdarzenia, co nie będę już
przytaczać. No, jak można gotować taki los nauczycielom szkół średnich naszego
miasta, żeby w stresie cały czas pracować. To jest karygodne. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Poproszę
o zabranie głosu Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Mili Goście! Mam zapytanie. Wracam
do tego pytania z roku ubiegłego, gdzie Pan Starosta, gdzieś tak oficjalnie mówił –
oczekiwał na spotkanie, na rozmowy, że on będzie przyjmował nauczycieli, jeżeli
mamy tutaj taki nadmiar. Myślę, że to co kolega Włodzimierz już tutaj wspomniał,
to miałem nie zabierać głosu, ale chyba warto do tego nawrócić. Ja myślę, że Panie
Prezydencie warto nawet wysłać, nawet na poziomie naczelników, niech spróbują
coś wypracować w kierunku naszych nauczycieli. Oczywiście mówię
o nauczycielach podległych Gminie Ostrowiec Świętokrzyski. Może coś nareszcie
zaczniemy słyszeć, jaka jest rzeczywistość, czy to tylko demagogia, a może coś
będzie budującego dla nas. Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Mam pytanie do Pani
Przewodniczącej gwoli formalności – jaka jest frekwencja na dzisiejszej radzie,
jeśli można prosić o odpowiedź?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dwudziestu jeden radnych.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. Rozumiem, że na początku tej sesji
przegłosowaliśmy jej porządek, prawda? Bardzo bym prosił o przestrzeganie tego
porządku. Nie widzę tutaj punktu: sprawy różne, nie widzę tutaj punktu
interpelacje, a wydaje mi się, że ten porządek w tym miejscu nie jest
przestrzegany. To po pierwsze. Po drugie, przy okazji, bo słuchając tutaj
wypowiedzi, które są interpelacjami, czy zapytaniami, a nie ma ich w planie,
proszę o stanowcze reakcje w takich sytuacjach, Pani Przewodnicząca. Zaś
odnosząc się tutaj na chwilę do wypowiedzi Kolegi Radnego Sajdy, pragnę
powiedzieć, że publiczne rozsiewanie kłamstwa nie jest chyba niczym dobrym,
jeżeli chodzi o zachowanie się osób będących radnymi. Mówię tutaj o wypowiedzi,
w której stwierdzono przed chwilą publicznie, że wszyscy dyrektorzy otrzymywali
nakaz zwalniania w szkołach średnich pracowników z pracy. To jest nieprawda.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. W takim razie kto
z Państwa Radnych jest za tym, żeby Państwo Radni, którzy zabierają głos dzisiaj
mogli zabrać taki głos, chociaż nie przewiduje sesja spraw różnych. Kto jest za
takim wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W takim razie uważam, że
mogłam te tematy wprowadzić na sesję. Proszę w takim razie o zabranie głosu
jeszcze raz Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Dziękuję Pani Przewodnicząca! Chciałbym się odnieść
do właśnie, do wypowiedzi Pana Radnego Kaszuby. To Panie Radny Kaszuba – to
mówią, ja plotek nie rozsiewam, nie rozsiewam i dobrze by było, jak zabierze głos
w tej sprawie Pan Poseł Kryj i zobaczymy, kto rozsiewa plotki. Bo ja jeżdżąc, nie
samochodem, a rowerem, i to już było w piątek, nie będę mówił przy jakiej szkole,
siedząc na ławce na Sienkiewicza, nawet nie znałem tej pani, i że jest
nauczycielem, i poprosiłem jak się nazywa, i odpowiedziała tak: „Ja się boję
powiedzieć Panu nazwiska, bo jutro dojdzie do Starosty i ja nie będę pracować,
będę pozbawiona chleba.” I odnośnie jeszcze Pani Przewodnicząca, myślę że tą
sprawą powinny się zająć organy ścigania. Dosyć tego w naszym mieście
Ostrowcu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Radnego
Dariusza Kaszubę.
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Radny D. Kaszuba – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Wysoka
Rado! Jestem wywołany do tablicy, więc proszę o moją odpowiedź w trybie
ad vocem. Nazwałem kłamstwem fragment wypowiedzi Pana Radnego Sajdy,
mówiący o tym, że wszyscy dyrektorzy otrzymali polecenie zwalniania. Nie mówię
tutaj o plotkach, nie cytuję czyichś plotek, tego co ktoś powiedział nie podając
nazwiska, tego co ktoś gdzieś usłyszał. Informuję, że ja takiej wiadomości np. nie
dostałem. Dlatego pozwalam sobie nazwać po prostu kłamstwem, nie plotką. Jeżeli
jest ktoś kto ma dowody, że twierdzi, że jest inaczej – bardzo proszę o te
informacje. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – No to proszę jeszcze ostatnie słowo –
Pan Radny Wł. Sajda. Ostatnie słowo.
Radny Wł. Sajda – Tak, i już nie będę zabierał. Panie Radny Kaszuba, ja Panu
powiem tak: Pan nie rozsiewa, a jak się Pan zachował na sprawie, nie będąc
na sesji Rady Miasta, był Pan za świadka w sprawie Pani Marzeny Dębniak – Pani
Prezydent i Pana Starosty. Powoływał się Pan na opinie, na opinie ludzi,
na jakieś donoszenia, to jak to wygląda? Tu Pan mnie gani? A siebie Pan wybiela.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panowie Radni, no nie róbmy
targowiska z poważnej sesji. Ja już kończę ten wywód między Panami, bo to już
jest po prostu – za daleko to zaszło. Uważałam, że chcecie w ważnych sprawach
społecznych zabrać głos, okazuje się że polemika jest między Panami.
Radny D. Kaszuba – Ja również Pani Przewodnicząca tak uważam, ale proszę
w trybie ad vocem o udzielenie głosu, zostałem publicznie wezwany do
odpowiedzi.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę w takim razie bardzo
o zabranie głosu.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, mieszanie spraw
to typowe. Ja wypowiedziałem się na temat jednego fragmentu wypowiedzi kolegi
Radnego Sajdy, po czym usłyszałem kilka innych wątków w stosunku,
do których chyba nie czas i miejsce, by je teraz rozwiązywać, bo przypominam
spotykamy się na sesji nadzwyczajnej. Tego punktu w naszym programie
przegłosowanym na początku sesji nie było i nadal nie ma. Nie wiem,
czy Państwu znane są mechanizmy powoływania świadków przez sąd, ale może mi
to ktoś inny wyjaśni, już nie chcę tutaj personalnie się odnosić, ale chyba wiadomo
do kogo się zwracam – jakie są możliwości odmówienia bycia świadkiem przy
wezwaniu sądowym? Są wśród nas ludzie związani z prawem, znają je – zostałem
wezwany, jako świadek proszę Państwa przez Sąd w Kielcach. Czy ktoś zna powód
dla którego miałbym tam nie być? Przy okazji nadmieniam, bo Pan Radny również
był na tej rozprawie, ale nie wiem dlaczego przemilczał, może nie pamięta lub nie
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dosłyszał, że na początku swojej wypowiedzi zaznaczyłem wyraźnie w zeznaniach,
że mnie na tej sesji, o której mowa była, nie było – nie byłem obecny. I to jest
fakt. Dlaczego miałem tam nie być? Dlaczego miałem nie zeznawać? To pewnie
tylko Pan Radny wie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Radny Jerzy Wrona,
teraz jeszcze chce zabrać głos?
Radny J. Wrona – Składam wniosek o zamknięcie obrad dlatego, że tutaj widzę,
że jałowa dyskusja. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Właśnie. Myślę,
że czas zakończyć sesję. A wiec wyczerpaliśmy porządek i zamykam obrady
pięćdziesiątej siódmej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.

Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 15.23.

Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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