PROTOKÓŁ NR I/2014
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 1 grudnia 2014 r.
I sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencji 2014 – 2018
otworzyła radna Irena Kowalczyk Kwiecień.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Na podstawie art. 20
ust. 2c ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram
I sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego kadencji 2014 – 2018.
Serdecznie witam nowo wybranych radnych, zaproszonych gości: Posła na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosława Górczyńskiego, Posła na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej – Zbigniewa Pacelta i Prezydenta Miasta – Jarosława
Wilczyńskiego oraz wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą sesję.
W wyniku demokratycznie przeprowadzonych wyborów mieszkańcy
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wybrali 23 radnych Rady Miasta.
Proszę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej – Pana Tomasza
Wójcika o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – T. Wójcik – Witam serdecznie
Państwa. Chciałem pogratulować wszystkim wyboru. Mam obowiązek, ale
przede wszystkim zaszczyt wręczyć Państwu zaświadczenia o wyborze.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – Tomasz Wójcik wręczył radnym
zaświadczenia o wyborze.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Dziękuję. Zgodnie
z art. 23a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składają
ślubowanie. Po odczytaniu przeze mnie roty wywołani kolejno radni
wypowiadają słowo: „Ślubuję”. Może być też to słowo „ślubuję” z dodaniem
zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Proszę wszystkich o powstanie.
Przystępujemy do ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Radny Paweł Celebański – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Stanisław Choinka – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Kamil Długosz – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Marek Giemza – Ślubuję.
Radny Artur Głąb – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Wojciech Kaczmarski – Ślubuję.
Radny Dariusz Kaszuba – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Radna Irena Kowalczyk – Kwiecień – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radna Małgorzata Krysa – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Kamil Kutryba – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Mariusz Łata – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Andrzej Pałka – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Aron Pietruszka – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radna Joanna Pikus – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radna Irena Renduda – Dudek – Ślubuję.
Radny Włodzimierz Sajda – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Włodzimierz Stec – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Kamil Stelmasik – Ślubuję.
Radny Daniel Strojny – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radna Urszula Uba – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radna Marta Woźnicka – Kuzdak – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Jerzy Wrona – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Artur Zawadzki – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Stwierdzam, że 23 radnych
złożyło ślubowanie. Dziękuję.
Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdzam,
że wymagane quorum do podejmowania uchwał posiadamy. Wszyscy radni
otrzymali zaproponowany porządek obrad, odczytam Państwu:
1.

Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nowo
wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Raport o stanie gminy (zgodnie z § 62 ust. 3 Statutu Gminy).
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
8. Przejęcie
przez
Przewodniczącego
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego prowadzenia obrad.
9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Z przyczyn formalnych, związanych ze złożeniem ślubowania, zostały
zrealizowane pierwsze cztery punkty. Czy są uwagi odnośnie zaproponowanego
porządku obrad? Proszę, Pan Radny.
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Radny M. Łata – Wysoka Rado! Pani Prowadząca! Panie Prezydencie!
Chciałbym zaproponować, złożyć wniosek formalny, by wykreślić z punktu
obrad punkt 9 – wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, by ten punkt został przeniesiony na kolejne sesje.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Przyjmuję. To jest
wniosek formalny, rozumiem. Proszę o przegłosowanie 9 punktu. Kto jest
za przyjęciem? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? 1 osoba. Wniosek przeszedł,
proszę Państwa, skreślamy wobec tego punkt 9. Dziękuję, stwierdzam,
że porządek obrad został przyjęty.
Radni RM – stosunkiem głosów: za – 16, przy 6 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymujących się – przyjęli następujący porządek obrad:
1.

Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nowo
wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Raport o stanie gminy (zgodnie z § 62 ust. 3 Statutu Gminy).
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
8. Przejęcie
przez
Przewodniczącego
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego prowadzenia obrad.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad I sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Ad 6/ Raport o stanie gminy (zgodnie z § 62 ust. 3 Statutu Gminy):
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Przechodzimy do punktu
szóstego – raport o stanie gminy. Proszę Pana Prezydenta – Pana Jarosława
Wilczyńskiego o zabranie głosu.
Prezydent J. Wilczyński - Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Na wstępie
chciałbym Państwu serdecznie pogratulować wspaniałych wyników
wyborczych, a co za tym idzie tak dużego zaufania, jakim obdarzyli Was
mieszkańcy naszego miasta. Teraz czeka Państwa odpowiedzialna służba
na rzecz społeczności lokalnej Ostrowca Świętokrzyskiego. Wywiązując się
z zapisów Statutu Gminy Ostrowiec przedstawiam Państwu raport o stanie
miasta. Ponieważ w zdecydowanej większości są wśród Państwa osoby nowe,
młode, nie związane dotychczas ze sferą samorządu, chciałbym, korzystając
z okazji nawiązać, że wszyscy z mocy prawa tworzymy wspólnotę
samorządową, a zaspokajanie jej zbiorowych potrzeb należy do zadań własnych
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gminy. W szczególności zadania te obejmują sprawy z zakresu ładu
przestrzennego,
gospodarki
nieruchomościami,
ochrony
środowiska
i gospodarki wodnej, dróg gminnych, ulic, mostów, placów, wodociągów
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, pomocy
społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny,
gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, w tym
bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej, cmentarzy
gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, współpracy i działalności na rzecz
organizacji pozarządowych. Ten katalog – Szanowni Państwo – jest bardzo,
bardzo szeroki, ta odpowiedzialność, która na Was ciąży również, bo w wielu
kampaniach, jak się słyszy, to mówi się o wielu, wielu różnych rzeczach,
a przyziemne sprawy dotyczące mieszkańców na co dzień będą również Waszą
troską w codziennej pracy samorządowca. Te wszystkie zadania realizowane
są poprzez nasze jednostki organizacyjne: Urząd Miasta, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Straż Miejską, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład
Usług Miejskich, Targowiska Miejskie, Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejskie
Centrum Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych oraz przez nasze gminne
spółki: Agencję Rozwoju Lokalnego, Miejskie Wodociągi i Kanalizację,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych, Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zakład
Usług Pogrzebowych, Miejską Energetykę Cieplną i Zakład Unieszkodliwiana
Odpadów „Janik”. To również cała sfera oświaty, obejmująca publiczne
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja oraz Centrum Kształcenia
Ustawicznego.
W ciągu ostatnich lat na sytuację w naszym mieście miały wpływ różnego
rodzaju uwarunkowania polityczne, gospodarcze i społeczne. O ile w pierwszej
kadencji priorytetem były inwestycje i to przy olbrzymim udziale środków
zewnętrznych, o tyle druga naznaczona była przez ogólnoświatowy kryzys
i towarzyszące mu spowolnienie gospodarcze. Był to również czas dla nas,
tu w urzędzie na przygotowanie się pod nową i ostatnią zarazem perspektywę
unijną.
W pierwszej kolejności chciałbym Państwa poinformować, jak
przedstawia się sytuacja naszego budżetu. Otóż do roku 2022 będzie spłacany
obecny stan zadłużenia gminy, który na koniec 2014 roku wyniesie bez odsetek
– 52.894.175 zł, zaś z przewidywanymi odsetkami dług do spłaty wynosi
63.294.175 zł. Na zadłużenie to składa się 14 kredytów zaciągniętych
w poprzednich latach na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym
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finansowanych ze środków zewnętrznych bezzwrotnych. Wykaz kredytów, ich
kwoty i termin spłat, jak również cele, na które zostały zaciągnięte są
wyszczególnione w części opisowej projektu budżetu na 2015 rok, który dziś
Państwo otrzymacie. Należy podkreślić, że zadłużanie gminy w celach
inwestycyjnych przebiegało w sposób kontrolowany i gospodarny. W sposób
ciągły były monitorowane ustawowe wskaźniki zadłużenia, tak aby nie
dopuszczać do sytuacji tzw. rolowania kredytów, które ma zawsze wysokie
prawdopodobieństwo zwiększania kosztów towarzyszących tym kredytom.
Wskaźnik limitujący zadłużenie, ustalony na podstawie budżetów z trzech
ostatnich lat przy zastosowaniu reguły ustanowionej w art. 243 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych spełnia wymogi ustawowe dla przyszłorocznego
budżetu. Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji, które miałyby jakikolwiek
wpływ na zadłużenie budżetu.
W ciągu 8 lat mojej prezydentury, priorytetem było skuteczne
pozyskiwanie środków zewnętrznych, przede wszystkim tych, pochodzących
z Unii Europejskiej, szeroki front robót inwestycyjnych, zrównoważony rozwój
wszystkich osiedli w mieście, rewitalizacja Śródmieścia, termomodernizacja
placówek oświatowych, budownictwo mieszkaniowe, rozbudowa sieci
światłowodowej, monitoringu miejskiego, Browar Kultury, przygotowanie
terenów inwestycyjnych, rozszerzenie strefy ekonomicznej. Udało mi się w tym
czasie zmienić wizerunek administracji. Urząd jest otwarty i przyjazny, w pełni
profesjonalny, wykorzystuje nowoczesne narzędzia. Przeszliśmy w tym czasie
kilkadziesiąt kontroli zewnętrznych, które pokazują, że pracujemy dobrze. Jako
Gmina, Urząd, zdobyliśmy wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, które są dla
nas tym bardziej ważne, że oceniającymi nas były niezależne organizacje
i podmioty. Ciągle doskonaliliśmy wdrożony w 2001 roku System Zarządzania
Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO w tym zakresie i w każdym roku
jesteśmy poddawani przeglądom czyli tzw. auditom, przeprowadzanym przez
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
W ciągu ośmiu lat pozyskaliśmy 170 mln zł środków zewnętrznych,
z czego większość stanowiły oczywiście środki z Unii Europejskiej. W ramach
tych 170 mln zł udało się nam:
za ponad 70 mln zł uporządkować w mieście gospodarkę wodno – ściekową,
dzięki czemu prawie 100% gospodarstw ma dostęp do kanalizacji,
przebudować miejski system przesyłu i dystrybucji ciepła – za ponad 25 mln
zł – który gwarantuje bezpieczeństwo dostaw ciepła i zmniejszenia strat
energii. Działania te są bardzo widoczne po wzrastającej ilości gospodarstw
przyłączających się corocznie do miejskiego systemu ciepłowniczego,
zakończyć budowę IV etapu ul. Zagłoby za prawie 60 mln zł, a V etap jest już
również realny w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej.
Prawie 23 mln zł pochłonęła Rewitalizacja Śródmieścia z przebudową
ulicy Młyńskiej, Górzystej, Starokunowskiej i Sienkiewicza. Kompleksowej
modernizacji poddany został Park Miejski, który jest obecnie wizytówką
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naszego miasta. Prawie 60 mln zł przeznaczyliśmy na budowę hali sportowo –
widowiskowej, ponad 3 mln na Orliki na Os. Ogrody i przy ul. Chopina,
za ponad 3 mln rozbudowaliśmy infrastrukturę sportową przy pięciu
placówkach oświatowych, a za ponad milion wybudowane zostały dwa
ogólnodostępne boiska przy Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 9 i 10.
Przeprowadziliśmy termomodernizację dziesięciu budynków oświatowych
za prawie 9 mln zł. Sztandarowym projektem było tzw. „E-świętokrzyskie”,
a więc budowa miejskich sieci światłowodowych, rozbudowa infrastruktury
informatycznej, a także budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego. Całość zadania wyniosła ponad 14 mln zł,
z czego gmina wniosła niewiele ponad dwa. Ostatnie lata to przede wszystkim
przygotowywanie się do absorpcji kolejnych pieniędzy unijnych i mogę
powiedzieć, że ten proces również się udał, gdyż doprowadziliśmy do tego,
że miasto Ostrowiec ma zagwarantowane w ramach Regionalnego Programu
ponad 60 mln zł na zadania z zakresu m.in. ekologicznego transportu
miejskiego, rewitalizacji obszarów zdegradowanych, czy inwestycji w edukację.
Dużym sukcesem naszego samorządu jest skuteczność w pozyskiwaniu
środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
na tzw. „schetynówki”. Obecnie kończymy inwestycję w ul. Miodowej
i Gościniec, która jest szóstą z kolei „schetynówką” w Ostrowcu.
Znaczne środki pozyskaliśmy również na realizację tzw. „miękkich”
projektów dotyczących sfery społecznej, jak np. „Wspólna Sprawa”, „Akademia
Kształcenia Dorosłych”, ale też skierowanych na wyrównywanie szans naszych
uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
W tej kadencji ogółem wydatki na inwestycje wyniosły prawie
130 mln zł. Na same tylko drogi wydatkowaliśmy 81 mln zł. Oczywiście, gros
z nich pochłonął IV etap ul. Zagłoby, ale to także budowa ulicy Pogodnej,
Wąwozy, Borowikowej, Jagodowej, Korzennej, Poziomkowej, Kolejowej –
bocznej, Żurawiej. To także sukcesywna wymiana oświetlenia ulicznego
na energooszczędne, taki program realizujemy „System zielonych inwestycji
SOWA” o wartości ponad 2 mln zł, dzięki któremu wymianie na ledowe ulegną
wyeksploatowane sodowe i rtęciowe oprawy oświetleniowe, a na terenie miasta
zainstalowane zostaną optymalizatory napięcia, co spowoduje znaczne
zmniejszenie poboru energii, a co za tym idzie, oszczędności dla naszego
budżetu. Sztandarowe inwestycje to oczywiście dwa projekty realizowane przez
nasze spółki MWiK i MEC. Dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym, które
wymagało znacznych nakładów, była termomodernizacja i przebudowa
dawnego budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej za ponad 12 mln zł.
To zadanie, wraz z wybudowanymi parkingami, na zawsze zmieniło wizerunek
tamtej części miasta. Od 2009 roku sukcesywnie rozbudowywaliśmy system
miejskiego monitoringu. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 3 mln zł. Corocznie
z naszego budżetu przeznaczane są również środki na remonty dróg lokalnych.
Dzięki dobrej współpracy z Powiatem udało się wspólnie zrealizować wiele
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inwestycji drogowych. Z naszego budżetu dofinansowaliśmy m.in. remont ulic
powiatowych: Mostowej, Rudzkiej, Długiej, przebudowę ul. Waryńskiego,
Siennieńskiej, Iłżeckiej, Polnej.
Od pięciu lat w naszym mieście realizowany jest „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest”. Dzięki temu, z każdym rokiem zmniejsza się
ilość eternitu, i co ważne, trafia on na specjalistyczne składowisko odpadów,
a nie do okolicznych lasów. W tym czasie z programu skorzystało ponad
370 podmiotów, a ponad 40 tys. m2 azbestu trafiło na bezpieczne składowisko.
Azbest jest ważnym elementem dbałości o środowisko, ale nie jedynym.
To również czyste powietrze, a więc ograniczenie niskiej emisji. Od 2012 roku
mieszkańcy mogą korzystać z dotacji na wymianę dotychczas eksploatowanego
systemu grzewczego, wykorzystującego piece węglowe na inne, bardziej
ekologiczne urządzenia grzewcze, a także podłączać się do miejskiego systemu
ciepłowniczego. Z tej formy dofinansowania skorzystało już prawie
60 nieruchomości, i co ważne nie były to tylko budynki jednorodzinne,
ale i wspólnoty mieszkaniowe. Obecnie przystąpiliśmy do opracowania
kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej.
Ta kadencja to również „rewolucja śmieciowa” i wdrażanie nowego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Daliśmy sobie radę
z wdrożeniem, a mieszkańcy coraz lepiej wywiązują się z selektywnej zbiórki
odpadów. Niewątpliwie nowy prezydent i Wy Państwo jako nowa Rada, znając
koszty, będziecie musieli ponownie zmierzyć się z tym problemem i podjąć
decyzję w zakresie objęcia systemem wszystkich odpadów komunalnych, także
tych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, jak również rozważyć
przejęcie przez Gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki
i wliczenia ich kosztów do stawki opłaty.
Przywiązywałem ogromną rolę do pozyskiwania inwestorów. Nie jest to
proces łatwy. Miasto Ostrowiec nie jest aż tak atrakcyjnym ośrodkiem, że
inwestorzy stoją do nas w kolejce. Zachęcenie firmy do zainwestowania
swojego kapitału właśnie tu wymagało i wymaga wielu zabiegów i starań.
W październiku podpisałem porozumienie z Polską Agencją Informacji
i Inwestycji Zagranicznych w sprawie współpracy na rzecz gospodarczej
promocji Ostrowca, co zwiększy szanse naszego miasta na pozyskanie
inwestorów. Jest to kolejny, bardziej sformalizowany już etap współpracy z tą
instytucją, instytucją która promuje polską gospodarkę na świecie i pomaga
inwestorom zagranicznym wejść na polski rynek. Nasze tradycje przemysłowe,
aspekty gospodarcze, świadczące o potencjale Ostrowca, obecność w programie
Polski Wschodniej, Specjalna Strefa Ekonomiczna, profesjonalna obsługa
inwestorów, a przede wszystkim atrakcyjne tereny inwestycyjne przy ulicy
Zagłoby, Chrzanowskiego, Bałtowskiej sprawiają że jesteśmy dobrym
partnerem dla PAIiIZ-u. Najbardziej jednak cieszy mnie fakt, że obszar starej
huty, poddany wiele lat temu rewitalizacji, jest aktualnie jednym wielkim
placem budowy. Jestem dumny, że dziś to właśnie tam powstają nowe firmy.
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Halę produkcyjną buduje Firma KRAM POLSKA S.A. Remont kolejnej hali
prowadzi Firma Evoltaic Sp. z o.o., w trakcie realizacji jest inwestycja Spółki
Climatic. Również hala produkcyjna przy ul. Boernera znalazła nabywcę
tj. firmę ACREN – czyste technologie tzw. Laboratorium Czystych Technologii.
To inwestycje w nową myśl techniczną, które dla Ostrowca wyznaczają nowy
trend, nowy kierunek. Trzy z nich są współfinansowane z programu
Innowacyjna Gospodarka. Ja chciałem Państwu tylko dodać, że z dużych
projektów z Innowacyjnej Gospodarki, pięć jest realizowanych w województwie
świętokrzyskim i z tych pięciu trzy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cieszę się,
że u nas, a nie gdzie indziej bo tu właśnie jest doskonałe miejsce
do inwestowania.
Ogółem zrealizowanych i w trakcie realizacji jest 11 zewnętrznych
inwestycji, które łącznie zapewniły i zapewnią 828 miejsc pracy, a firmy
zainwestowały tu 182 mln zł. Podjąłem również intensywne działania w celu
skumulowania dużych kompleksów nieruchomości pod inwestycje. Mam tu na
myśli rejon ul. Samsonowicza. Ogółem nabyliśmy prawie 17,5 ha gruntów.
Do końca tego roku nabędziemy jeszcze kolejny hektar, a do wykupu zostało
jeszcze 10 ha. W przyszłym roku te wszystkie dane, które przytaczałem przed
chwilą, można będzie już po raz pierwszy w naszym mieście przystąpić
do scalania gruntów. Będzie to duży, atrakcyjny teren pod inwestycje.
Jednocześnie w tym czasie na cele inwestycyjne sprzedaliśmy 28 działek
położonych w różnych rejonach miasta, które również przyczyniły się
do ożywienia rynku pracy.
Rozwój miasta to także planowanie przestrzenne. W ciągu 8 lat
opracowano 5 nowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmieniono 4,
dostosowując je do oczekiwań inwestorów. Są to bardzo kosztowne,
ale konieczne przedsięwzięcia, dzięki którym np. może powstać nowy obiekt
wielkopowierzchniowy przy Alei 3-go Maja, czy nowoczesne osiedle w rejonie
ulic: Iłżeckiej i Siennieńskiej. Przez te wszystkie lata starałem się prowadzić
bardzo rozważną politykę podatkową. Podatki wzrastały tylko o inflację, daleko
im było maksymalnych stawek. To jest także element zachęcający firmy
do inwestowania w naszym mieście.
Główną bolączką, nie tylko Ostrowca, ale i całego naszego kraju, jest
demografia. Tylko od 2000 roku w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
ubyło nam 118 oddziałów, a więc grubo ponad 4 tys. uczniów. Liczby te są
przerażające, bo jednoznacznie wskazują kierunek zmian. To oznacza
konieczność przemodelowania całej sieci szkół. Jest to proces nieuchronny,
gdyż przy tak malejącej liczbie dzieci, niebotycznie wzrastają koszty kształcenia
jednego ucznia. Gdy w 2001 r. na oświatę przeznaczyliśmy prawie 22 mln zł,
to obecnie przeznaczamy ponad 43 mln. Pomimo to, starałem się utrzymywać
wysoki standard kształcenia, a także całą bazę edukacyjną. Dzięki temu mamy
stermomodernizowane
wszystkie
placówki
oświatowe,
wyposażone
w atrakcyjną infrastrukturę sportową. Był to m.in. udział w projekcie „Otwarte
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strefy rekreacji dziecięcej”, dzięki któremu wybudowaliśmy 5 nowych boisk
wielofunkcyjnych – a to jest ponad 3 mln zł. To również projekt „Gimnazjum
na miarę XXI wieku”, którym objęliśmy Publiczne Gimnazjum Nr 3 – za prawie
3 mln zł. To także monitoring wizyjny we wszystkich placówkach
gimnazjalnych, nowe boiska przy placówkach oświatowych, to również ich
doposażenie w nowoczesny sprzęt – tutaj taki projekt realizowaliśmy „Cyfrowa
szkoła” za ponad 100 tys. zł. Dbaliśmy także o podniesienie jakości nauczania
oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Było to możliwe dzięki
zrealizowanym projektom unijnym, jak np. warsztaty dydaktyczno –
wyrównawcze i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, projekt
„Moje Przedszkole”, czy „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III” oraz
ostatnio zrealizowany projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród
dzieci i młodzieży”. To, proszę Państwa, dodatkowe 2 mln zł, które
przeznaczyliśmy dla naszych dzieci.
Dużą wagę przywiązywałem także do współpracy z organizacjami
pozarządowymi i corocznie przeznaczaliśmy z budżetu ponad milion złotych
na działania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony
i promocji zdrowia, ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej
i sportu, przeciwdziałanie narkomanii. Nie wymieniam tu już realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z którego corocznie
finansujemy świetlice środowiskowe, służące naszym dzieciom.
Dużym wyzwaniem w naszym mieście jest cała sfera pomocy społecznej.
Budżet na tę dziedzinę życia w 2006 r. wynosił blisko 32 mln zł,
a w 2014 r. –prawie 46 mln zł, w tym udział własny Gminy wynosił w 2006 r. –
8 mln 700 tys. zł, a w 2014 r. – 12,5 mln zł. Podjęliśmy szereg działań
mających pomóc osobom wykluczonym, rodzinom niezaradnym życiowo.
I tu należy się cieszyć, że o 35% spadła liczba osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Przyczyniła się do tego działalność Klubu Integracji Społecznej
oraz Centrum Integracji Społecznej. Zatrudniliśmy asystentów rodziny, obecnie
pracuje ich 11, a w ciągu ostatnich lat objęli oni pomocą 156 rodzin
niewydolnych wychowawczo. O prawie 29%, w porównaniu do 2006 r., wrosła
liczba osób niesprawnych, które również objęto pomocą. Należy także
podkreślić działania Zespołu Interdyscyplinarnego, powołanego w 2011 r., który
zapewnia wdrożenie kompleksowej pomocy osobom doznającym przemocy.
Obecnie taką pomoc otrzymuje 90 ofiar, a w ramach systemu korekcyjno –
edukacyjnego – 90 sprawców przemocy.
MOPS w partnerstwie realizował również największy w województwie projekt
unijny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przez 7 lat uzyskano
na realizację tego i innych mniejszych projektów ponad 11 mln zł. Jednocześnie
w MOPS-ie scentralizowaliśmy wszystkie działania z zakresu wszelkiego
rodzaju świadczeń i pomocy społecznej tak, aby mieszkańcy w jednej instytucji
otrzymywali kompleksową pomoc, bez rozdzielania ich na inne jednostki
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np. dodatki mieszkaniowe, fundusz alimentacyjny, dodatki energetyczne, Karta
Dużej Rodziny – to wszystko u nas jest w jednych rękach – w MOPS-ie.
Największą bolączką jest jednak polityka mieszkaniowa, której niedoskonałości
dyktuje nam niestety ciągły brak mieszkań socjalnych. W Ostrowcu, podobnie
jak w innych polskich miastach, potrzeby w tej dziedzinie są bardzo duże.
Chciałbym jednak poinformować, że pomimo tak wielu niedoborów naszego
budżetu, na przestrzeni ostatnich 8 lat mojej prezydentury udało nam się
wybudować 86 mieszkań socjalnych, co uważam za bardzo duży sukces.
Skrupulatnie realizujemy również przyjęty na lata 2013 – 2018 Program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec, który zakłada
pozyskanie w tym okresie 50 lokali socjalnych oraz 20 pomieszczeń
tymczasowych. Do chwili obecnej udało nam się już przekwalifikować
na socjalne 17 lokali mieszkalnych. Brak mieszkań to również wypłaty
odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. Ich realizacja następuje
na podstawie wyroków sądowych oraz zawartych ugód. W samym tylko
2013 roku łączna kwota wypłaconych odszkodowań wynosiła 888,5 tys. zł.
Od kilku lat borykamy się z tym problemem. Każde rozwiązanie w tym zakresie
nie jest dobre. Dla spółdzielni są to łatwe i pewne pieniądze, ale i one
w niedalekiej przyszłości będą musiały zmierzyć się z problemem pustostanów
w swoich zasobach. Oczywiście, można podjąć działania wykupu przez gminę
takich mieszkań na wolnym rynku, ale one też będą mieć określony standard
i wysokie koszty utrzymania i trzeba się niestety liczyć z tym, że będziemy je
pokrywać z budżetu miasta. Podjąłem natomiast działania zmierzające do
zintensyfikowania sprzedaży mieszkań komunalnych i ożywienia
indywidualnego budownictwa jednorodzinnego. W sferze komunalnych lokali
mieszkalnych, dzięki preferencyjnym zasadom, przeprowadziliśmy sprzedaż
265 mieszkań, których obecni właściciele skorzystali przy ich zakupie z 90%
bonifikaty. W tym czasie, dzięki przygotowaniu terenów pod budownictwo,
całych kompleksów działek, udało nam się ożywić rynek nieruchomości,
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. W ciągu ośmiu lat ponad
120 nieruchomości budowlanych znalazło swoich nabywców. Powstają piękne
osiedla przy obecnej ulicy Milewskiego, Jeżewskiego, Leśny Zakątek. Nowe
domy budują właściciele w rejonie ulicy Leśnej, Chopina, Lawendowej.
To cieszy i zarazem dobrze świadczy o ciągłej atrakcyjności naszego miasta.
Co się tyczy naszych spółek, to z całą odpowiedzialnością mogę
stwierdzić, że sytuacja jest w miarę stabilna. Cieszę się, że udało się nam
zrealizować dwa duże projekty, o których już mówiłem – MEC i Wodociągi.
Jest realna szansa – ja widzę tą szansę na uratowanie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji i większości tamtejszych miejsc pracy. Środki
obiecane na nowe autobusy, zapisane w kontrakcie, to szansa na zupełnie inny
wizerunek transportu publicznego. Zmieni się nie tylko komfort jazdy
pasażerów, ale Spółka może i musi stać się konkurencyjna w stosunku
do innych przewoźników.
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Agencja Rozwoju Lokalnego z dużym sukcesem realizuje na lokalnym
rynku projekty finansowane ze środków zewnętrznych. W okresie 2007 – 2013
Spółka ta zaabsorbowała środki unijne w łącznej kwocie 11,7 mln zł, związane
głównie z aktywizacją zawodową i wspieraniem przedsiębiorczości. Nie należy
zapomnieć, że działania, jakie zainicjowało OTBS, doprowadziły
do wybudowania nowych bloków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego
i Pogodnej, rozbudowy bloków przy ul. Sienkiewicza, co niewątpliwie ożywiło
rynek mieszkaniowy w mieście. Nie udały się do tej pory próby
sprywatyzowania Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, która
przecież nie realizuje zadań o charakterze użyteczności publicznej. Jej obecna
sytuacja ekonomiczna jest dobra, jednak należy wziąć pod uwagę, że jako
Spółka Gminy może mieć trudności z utrzymaniem się na konkurencyjnym
rynku. Z powierzonych zadań dobrze wywiązuje się Zakład Usług
Pogrzebowych. W ostatnich latach nastąpiło rozszerzenie Cmentarza
Komunalnego, co nie było sprawą łatwą. Powstało także kolumbarium
na pochówki urnowe. Utrzymuje się też dobra kondycja finansowa Spółki
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK”. Realizowane w ostatnich latach
inwestycje na składowisku pozwoliły na uzyskanie przez Spółkę statusu
„Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych”. Obecnie Firma
ta przygotowuje się do realizacji kolejnej inwestycji polegającej na rozbudowie
składowiska o kolejną kwaterę. Nie zapominajmy, że dodatkowo Spółka
uruchomiła z początkiem 2013 roku schronisko dla bezdomnych zwierząt.
To jest również dużym naszym sukcesem, samorządu Ostrowca i okolicznych
gmin.
Ważne miejsce w podejmowanych przez nas działaniach zajmowało
budowanie marki Ostrowca Świętokrzyskiego jako miasta sportu i rekreacji.
Dlatego też jednym z priorytetów był dla nas rozwój i promocja poprzez
rozbudowę infrastruktury sportowej. Od wielu lat wizytówką naszego miasta
i regionu stały się duże realizacje, takie jak Pływalnia, Miejski Stadion
Sportowy „KSZO”, a obecnie Hala Sportowo – Widowiskowa, która w ciągu
ostatnich lat stała się areną wielu wspaniałych sportowych wydarzeń o zasięgu
ogólnopolskim, czy nawet międzynarodowym, a teraz jest areną siatkarskich
meczy drużyny kobiet KSZO, czy piłkarzy ręcznych. Tym sposobem
poczynione inwestycje w promocję miasta poprzez sport pozwalają na dotarcie
do szerokiego grona odbiorców w całym kraju. Stworzyliśmy także
ogólnodostępną dla naszych mieszkańców infrastrukturę sportową i rekreacyjną.
To są kompleksy ścieżek rowerowych, kompleksy boisk typu Orlik,
ogólnodostępne boiska przy szkołach, kolejne wybudowane w ramach
mechanizmu norweskiego przy placówkach oświatowych, jak również ośrodek
rekreacyjno – wypoczynkowy na Gutwinie.
W obszarze kultury najważniejszą sprawą, wręcz kamieniem milowym,
było uporządkowanie spraw własnościowych dawnego Browaru Saskich.
Przypomnę, że nastąpiło to w 2009 roku, kiedy ostatecznie gmina, stała się
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właścicielem obiektu. Na jednej z tegorocznych sesji podjęta została uchwała
w sprawie Ostrowieckiego Browaru Kultury, uwzględniająca koncepcję
partnerstwa publiczno-prywatnego. Takie działanie daje szansę na rozwiązanie
tej nie cierpiącej zwłoki kwestii zaspokojenia potrzeb lokalowych ostrowieckich
instytucji kultury, z wprowadzeniem elementów komercyjnych, stanowiących
ukłon bardziej w kierunku rozrywki niż kultury. Wszystkie nasze instytucje
zasługują na więcej. Ja sobie zdaję sprawę, że będziecie Państwo te złotówki
oglądać, ale miasto, ośrodek wzrostu bez nowej biblioteki trudno sobie
w najbliższym czasie wyobrazić. Jeżeli chodzi o instytucje kultury: Biuro
Wystaw Artystycznych oraz Galeria Fotografii Miejskiego Centrum Kultury
to są nasze „perły”, to są wizytówki w świecie artystycznym na terenie kraju
i nie tylko. Szanowni Państwo! Ja – mówiąc o kulturze – chciałem powiedzieć,
że mamy wiele imprez kulturalnych: Dni Ostrowca, Zaduszki Jazzowe, Festiwal
Bluesowo – Rockowy im. Kubasińskiej, Piknik Gombrowiczowski,
Ogólnopolski Koncert Recytatorski Literatury Współczesnej, ale mnie również
cieszy nagranie płyt przez naszych rodzimych wykonawców, teraz, dzisiaj
maxisingla przywiózł zespół Big Queens z Ostrowca, który naprawdę gra fajną
muzykę. kolejny zespół również nagrywa płytę, Chór Coro Cantorum również
doczekał się własnego nagrania. To są nasze wizytówki, z tego powinniśmy być
wszyscy dumni, bo rozsławiają nasze miasto poza jego granicami.
Nawiązując do najbliższej przyszłości, pragnę Państwa poinformować, że jako
gmina mamy podpisaną trójstronną umowę z województwem świętokrzyskim
i Zarządem Powiatu na przekazanie w 2015 roku dotacji dla województwa
na sfinansowanie opracowania projektowego dla zadania inwestycyjnego
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 przebiegającej przez nasze miasto
wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”. Dotyczy to oczywiście
głównych, najbardziej zaniedbanych ciągów komunikacyjnych tj. Aleja 3-go
Maja, Okólna, Denkowska, Radwana. Termin opracowania dokumentacji
zaplanowano na koniec czerwca przyszłego roku. Pozwoli to na realizację tego
zadania w nowej perspektywie finansowej, oczywiście z udziałem środków
unijnych. Chciałbym również poinformować, że rozbudowa ulicy Bałtowskiej
na długości od skrzyżowania z ulicami Radwana i Aleją Jana Pawła II do granic
miasta będzie realizowana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich już
w przyszłym roku.
Gmina ma również opracowanych szereg programów, które są
realizowane i monitorowane. Najważniejszym dokumentem strategicznym,
wyznaczającym niejako kierunki rozwoju jest przyjęta na jednej z ostatnich sesji
Rady Miasta poprzedniej kadencji zaktualizowana Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ponieważ przed naszym
samorządem stoją kolejne wyzwania związane z nowym okresem finansowym
Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, a wszyscy pragniemy dobrze
wykorzystać ten czas i dostępne dotacje z funduszy strukturalnych, musieliśmy
dokonać jej aktualizacji, aby była spójna z dokumentami strategicznymi
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wyższego szczebla m.in. ze „Strategią na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa
2020”, „Strategią Rozwoju Kraju 2020”, „Strategią Rozwoju Kapitału
Ludzkiego 2020”, „Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku
2020”, projektem „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”, i „Strategią Rozwoju Powiatu
Ostrowieckiego”. Ta spójność celów pozwoli nam w najbliższych latach
na korzystanie z dotacji unijnych na zrównoważony rozwój Ostrowca.
Na dzisiejszej sesji otrzymacie Państwo projekt budżetu na 2015 rok,
który przygotowałem zgodnie z ustawowym terminem, czyli do 15 listopada.
Są także przygotowane wszystkie projekty uchwał podatkowych, które ze
względu na konieczność ich opublikowania i wejścia w życie z dniem
1 stycznia winny być rozpatrzone i uchwalone niezwłocznie.
Kończąc, chciałbym Państwu przekazać, że udział w zarządzaniu takim
organizmem jak gmina jest wyzwaniem, zarówno menadżerskim,
jak i społecznym, dlatego wymiar ekonomiczny nie może być sprzeczny
z wymiarem społecznym. Czasami te interesy bywają trudne do pogodzenia,
ale w takich wypadkach górę musi brać zdrowy rozsądek. Będziecie
podejmować niekiedy bardzo trudne decyzje i dokonywać wyborów,
wymagających ogromnego zaangażowania, poświęcenia i olbrzymiego stresu.
Pamiętajcie jednak o tym, że pełnienie funkcji publicznych zawsze wiąże się
z ogromną odpowiedzialnością wobec mieszkańców. Wasze decyzje nie mogą
być podyktowane osobistymi interesami, lecz przede wszystkim dobrem
społeczności lokalnej, wobec której przyjęliście te zobowiązania. Jeszcze raz, na
koniec, gratuluję Wam i patrząc na Was, na młodość, energię, jestem spokojny,
że zostawiam miasto w dobrych rękach. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Dziękuję Panie
Prezydencie za zabranie głosu. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytanie do Pana
Prezydenta, do tego raportu? Dziękuję. Widzę, że nikt z Państwa nie ma, wobec
tego przechodzimy do punktu następnego programu, do punktu siódmego –
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.
Ad 7/Wybór Przewodniczącego Rady Miasta:
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Zgodnie z art. 19 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
Rada Miasta wybiera ze swego grona przewodniczącego i 2
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z § 112 ust. 5 Statutu Gminy, bezwzględna większość głosów
przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydaturą została oddana liczba głosów o jeden większa od liczby
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pozostałych ważnie oddanych głosów. Proszę o zgłaszanie kandydatów
na Przewodniczącego Rady Miasta.
Radny M. Łata – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W imieniu Klubu
Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego
chciałbym zaproponować, mając na uwadze doświadczenie w pracy zawodowej,
wieloletnią pracę społeczną na rzecz mieszkańców i fakt, że jako osoba, jako
kobieta mogłaby tonizować nastroje niektórych radnych, chciałbym
zaproponować na funkcję Przewodniczącej Rady Miasta – Panią Irenę Rendudę
– Dudek.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa zgłasza. Wobec tego formalnie zapytam Panią Irenę Rendudę –
Dudek, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
Radna I. Renduda – Dudek – Wyrażam zgodę.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Dziękuję. Czy ktoś
z Państwa ma pytanie do Pani kandydat? Jeżeli nie, to przechodzimy, proszę
Państwa, do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów
do Komisji Skrutacyjnej. Liczy 3 do 5 osób komisja, proszę o zgłaszanie.
Bardzo proszę.
Radny M. Łata – Pragnę zgłosić kandydaturę Pani Marty Woźnickiej – Kuzdak
do komisji.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Kto jeszcze z Państwa?
Proszę, Panie Radny Kaszuba.
Radny D. Kaszuba – Pragnę zgłosić kandydaturę Pana Jerzego Waldemara
Wrony do pracy w komisji.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Tak, jeszcze, proszę.
Radny M. Łata – Pragnę zgłosić kandydaturę Pana Kamila Długosza.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Czy jeszcze ktoś
z Państwa? Czy zgłoszone osoby zgadzają się na pracę w w/w komisji? Bardzo
proszę.
Radna M. Woźnicka – Kuzdak – Tak.
Radny J. Wrona – Tak.
Radny K. Długosz – Tak.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Dziękuję. Proszę
o przegłosowanie zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej. Proszę,
kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Radni RM jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem zaproponowanego składu
Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – I teraz proszę wszystkich
Państwa, którzy zostali zgłoszenie do komisji, o ukonstytuowanie się, czyli
o wybranie przewodniczącego komisji spośród Państwa grona.
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Pani Marta Woźnicka – Kuzdak zostaje wybrana Przewodniczącą Komisji.
I proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie § 38 ust. 1
Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o trybie wyboru przewodniczącego
Rady oraz § 116, określające zasady głosowania tajnego.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – M. Woźnicka – Kuzdak –
„ § 38. 1. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady dokonuje
rada nowej kadencji, ze swego grona, na pierwszej sesji, w trybie określonym
w ustawie o samorządzie gminnym i statucie”.
„§ 116. 1. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach przewidzianych
w ustawie o samorządzie gminnym lub w innych właściwych przepisach,
w sposób gwarantujący zachowanie tajności oddania głosu.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart, ostemplowanych
pieczęcią rady.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się proponowane rozstrzygnięcia oraz
rubryki z odpowiedziami „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się od głosu”,
z zastrzeżeniem §117 statutu”.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Dziękuję bardzo. Proszę
członków Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania.
Dla Państwa ogłaszam przerwę kilkuminutową.
Przerwa trwała od godz. 14.55 do godz. 15.10
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Proszę Państwa!
Wznawiamy obrady. Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
o poinformowanie radnych o procedurze głosowania, kiedy głosy ważne, kiedy
nieważne i o przedstawienie § 117 i § 118 Statutu.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – M. Woźnicka – Kuzdak – Szanowni
Państwo!
„§ 117. Głosowanie nad kandydaturami na funkcje, na które rada dokonuje
wyboru w głosowaniu tajnym, odbywa się według następujących zasad:
1) wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, po uzyskaniu
ich zgody na kandydowanie;
2) nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania
w kolejności alfabetycznej;
3) karta do głosowania powinna zawierać przy nazwisku każdego kandydata
rubryki z alternatywą „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się od głosu”;
4) radny głosuje przez postawienie znaku X w jednej z rubryk przy nazwisku
każdego kandydata;
5) radny ma prawo postawić znak X (dokonać wyboru) przy liczbie nazwisk
kandydatów nie większej niż wynosi liczba miejsc mandatowych;
6) wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali wymaganą ilość głosów;
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7)

8)

9)

w przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów, przeprowadza się następną turę
wyborów, umieszczając na karcie nazwiska tych kandydatów, którzy
otrzymali największą liczbę głosów „za”, przy czym na karcie
do głosowania należy umieścić nazwiska kandydatów w liczbie o jeden
większej od liczby miejsc mandatowych;
w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości
głosów, z których przynajmniej jeden zajmowałby miejsce mandatowe,
przeprowadza się następną turę wyborów, a na karcie do głosowania
umieszcza się nazwiska tych kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość
głosów;
w przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów w turze drugiej, przeprowadza
się w innym terminie nowe wybory.”

„§ 118. 1. W głosowaniu tajnym głos jest nieważny, jeśli:
1) karta do głosowania jest przedarta lub przekreślona całkowicie;
2) w głosowaniu nad proponowanym rozstrzygnięciem radny nie dokonał
wyboru żadnej z opcji lub postawił znak „x” w więcej niż jednej rubryce;
3) w głosowaniu nad kandydaturami na funkcje radny nie dokonał wyboru
żadnej z opcji przy nazwisku choćby jednego kandydata lub przy nazwisku
jednego kandydata postawił znak „x” w więcej niż jednej rubryce;
4) karta do głosowania nie zawiera jednoznacznej decyzji radnego;
5) karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję skrutacyjną
2. Dopisywanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo
poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.”
Czy wszyscy z Państwa Radnych zrozumieli zasady głosowania? Czy macie
Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Chcieliśmy Państwu przedstawić urnę, jest
pusta. A teraz zapraszamy Państwa po odebranie kart, będziemy Państwa
wyczytywać i prosić o oddanie głosów, tutaj mamy miejsce do oddawania
głosów.
Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – M. Woźnicka – Kuzdak
wyczytywała kolejno radnych Rady Miasta i wręczała im karty do głosowania.
Radni głosowali i wrzucali głosy do urny.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – M. Woźnicka – Kuzdak – Serdecznie
dziękujemy za oddanie głosów. Pozwólcie Państwo, że przystąpimy do liczenia.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Komisja Skrutacyjna teraz
przystąpi do liczenia głosów. Ogłaszam kilka minut przerwy.
Przerwa trwała od godz. 15.20 do godz. 15.30
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Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Wznawiamy obrady,
proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu
z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – M. Woźnicka – Kuzdak –
„Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) Radna Marta Woźnicka – Kuzdak – Przewodnicząca Komisji
2) Radny Jerzy Wrona
3) Radny Kamil Długosz
stwierdza, co następuje:
Na sesji obecnych jest 23 radnych na ogólny stan 23. Stwierdza się quorum
wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na zgłoszoną listę kandydatów głosowało 23 radnych.
Głosów ważnych oddano
- 23
Głosów nieważnych oddano
-0
Kandydatka otrzymała następującą liczbę głosów:
Pani Irena Renduda – Dudek: za – 16, przeciw – 1, wstrzymuje się od głosu – 6
osób.
Komisja stwierdza, że na Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego stosunkiem głosów: 16 – za, przy 1 głosie przeciwnym i 6
głosach wstrzymujących się – wybrana została radna Irena Renduda – Dudek.
Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej”. Dziękujemy bardzo. (Protokół
Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 2 do protokołu).
Patrz uchwała Nr I/1/2014 - załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca obrad – I. Kowalczyk – Kwiecień – Dziękuję bardzo składam
serdeczne gratulacje nowo wybranej Przewodniczącej – Pani Irenie Rendudzie –
Dudek i zapraszam do prowadzenia dalszej części obrad.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo Radni! Jest mi
niezmiernie miło, że moją skromną osobę wybraliście Państwo
na przewodniczenie tej sesji Rady nowej kadencji. Oświadczam, że będę starać
się godnie i z całą odpowiedzialnością sprawować tę funkcję Przewodniczącej,
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, również zgodnie ze Statutem Gminy
i w ramach obowiązków Przewodniczącego Rady Miasta wynikających
z przepisów prawa. Szanowni Państwo! Serdecznie dziękuję wszystkim tym,
którzy oddali głos za moją kandydaturą, ale również szanuję wybór Państwa,
którzy byli przeciwni i którzy wstrzymali się od głosu. Są to wybory
demokratyczne i każdy z Państwa ma swobodną wolę dokonać wyboru.
Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję i myślę, że w tej kadencji będzie tak,
że będziemy wspólnie działać ponad podziałami i realizować te cele dla miasta,
które są bardzo istotne, a przede wszystkim służyć naszym mieszkańcom,
bo w takim właściwie celu zostaliśmy wybrani. Jeszcze raz Państwu serdecznie
dziękuję.
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Szanowni Państwo! Obecnie znalazłam się w nowej roli – Przewodniczącej
Rady Miasta VII kadencji. Pozwólcie, że będę kontynuować dalsze nasze
obrady sesji. Jeżeli zdarzy się jakieś uchybienie z mojej strony, serdecznie
przepraszam, ale jest to moje nowe wyzwanie, tak jak zresztą dla wielu
z Państwa i proszę o wyrozumiałość. A zatem przechodzimy do następnego
punktu porządku naszej dzisiejszej sesji – są to sprawy różne.
Ad 9/ Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – Proszę Państwa! Za chwilę
wszyscy radni otrzymają pismo w sprawie złożenia oświadczeń majątkowych
w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, wraz z drukami oświadczeń,
także projekt budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2015.
Proszę Państwa również, byście się Państwo zastanowili nad tym, jakie stałe
komisje Rady Miasta powołamy w najbliższym czasie oraz nad przynależnością
do komisji i proszę, byście Państwo zgłaszali swoje propozycje do Biura Rady
Miasta. Czy w sprawach różnych ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?
Poproszę Panią Sekretarz Gminy – Panią Marzenę Dębniak.
Sekretarz Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni! Ja tak
chciałam bardzo w skrócie przedstawić to, co czeka nas w najbliższym czasie.
Ponieważ wyniki tych wyborów były opóźnione i praktycznie straciliśmy
tydzień, więc należy się spodziewać, że w tym tygodniu będzie sesja
nadzwyczajna, na której nowy prezydent miasta złoży ślubowanie, aby mógł już
objąć funkcję prezydenta. Jednocześnie do 15 grudnia musi się odbyć sesja
Rady Miasta poświęcona podatkom. Właściwie 15 grudnia to już muszą być
w Dzienniku Urzędowym opublikowane uchwały, a więc należy się spodziewać
sesji najpóźniej 12 grudnia, już typowej sesji Rady Miasta. Z kolei, jak Państwo
zapoznaliście się ze Statutem i z regulaminem, wszystkie uchwały powinny być
opiniowane przez stałe komisje Rady Miasta, a to powoduje, że te komisje
powinny być na pewno przed tym 12 grudnia, a więc 10 grudnia. A to z kolei
wymaga podjęcia tych uchwał w miarę szybko. Obowiązuje nas termin
ośmiodniowy na przesyłanie materiałów. Rozmawiając z Państwem, nikt nie
zgłaszał jakiś protestów, ewentualnie innych rozwiązań dotyczących komisji
Rady Miasta. Jeżeli Państwo byście się zgodzili, to ewentualnie obecny
Prezydent Miasta, albo już ewentualnie nowy Prezydent Miasta, zaproponuje
do porządku obrad stałe komisje Rady Miasta, które były w zeszłej kadencji,
te które Państwu rozdaliśmy na tym nieoficjalnym spotkaniu. Poza tym by były
puste druki uchwał odnośnie przynależności Państwa Radnych. Wypełnilibyśmy
je tuż przed sesją, tak, jak Państwo się zgłosicie do tych komisji. Żeby było
jeszcze ciekawiej, to ta sesja, która będzie poświęcona w naszym wypadku
wyborowi wiceprzewodniczących Rady Miasta, zatwierdzeniu stałych komisji
Rady Miasta, należy także wybrać przewodniczących. To się odbywa
na kolejnej sesji, więc po zamknięciu tej stałej sesji Państwo byście się spotkali
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w komisjach, nastąpiłby wybór przewodniczących i byśmy zrobili za 15 minut
nadzwyczajną sesję Rady Miasta, gdzie ukonstytuowałyby się komisje.
Praktycznie zostaje 2, góra 3 dni na zaopiniowanie wszystkich uchwał Rady
Miasta tych podatkowych, a czeka jeszcze drobna zmiana budżetu i sądzę, że już
po 12 grudnia moglibyśmy już wszyscy normalnie pracować. Bardzo
przepraszam, że taka jest sytuacja, ale te wybory są na pewno nie z naszej winy
opóźnione, ani nie z winy Państwa. Sądzę, że do świąt to wszyscy się
wyrobimy, ukonstytuujemy i zaczniemy normalnie działać. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – Dziękuję Pani Sekretarz.
Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem
uważam obrady naszej dzisiejszej sesji za zamknięte. Serdecznie Państwu
dziękuję.
Sesja zakończyła się o godz. 15.40
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczył:
Przewodnicząca Obrad
Radna Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Kowalczyk – Kwiecień
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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