PROTOKÓŁ Nr III/2014
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00.
Następnie Przewodnicząca powitała gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1. Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1
do protokołu)
2. Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Grigor
Szaginian
4. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Kryj
Ad I/ Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Państwo Radni otrzymaliście
w materiałach porządek, ale pozwolicie Państwo, że przypomnę, jak będą
wyglądały obrady dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca RM odczytała proponowany porządek obrad.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy mają Państwo uwagi do tak
przedstawionego przeze mnie porządku dzisiejszych obrad? Proszę Pana
Radnego Łatę.
Radny M. Łata – Chciałbym prosić o zmianę w poz. III pkt 1, który brzmi:
„wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”
i dokonać zmiany na: „wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego”.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy są jeszcze inne uwagi
do przedstawionego przeze mnie porządku dzisiejszej sesji? Proszę Państwa,
w takim razie zapisałam punkt 1 „wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego” i kto jest za nową wersją tak przedstawionego
teraz – nie będę odczytywać, bo wiemy wszyscy – porządku obrad? Poproszę
o głosowanie. Kto jest za? 16 osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
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Więc przy 16 głosach za i 7 osobach wstrzymujących, porządek został w tej
wersji przyjęty.
Radni RM – w wyniku głosowania – 16 głosami za, przy 7 głosach
wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych – przyjęli poniższy porządek
obrad:
I. Przedstawienie porządku obrad.
II. Interpelacje i zapytania.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
2)
3)
4)

IV.
V.

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
powołania stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz
ustalenia przedmiotu ich działania,
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego,
ustalenia
wynagrodzenia
dla
Prezydenta
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.

Ad II/ Interpelacje i zapytania:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przystępujemy do drugiego punktu
porządku sesji, mianowicie „Interpelacje i zapytania”. Proszę Państwa Radnych
o zabieranie głosu. Pan Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Goście!
Panie Prezydencie!
1) Pierwszą interpelację to mam – czy będzie zmieniony, chodzi mi o MPK,
żeby ludzie z mojego osiedla Hutniczego, z ul. Traugutta nie płacili, bo są
dyskryminowani – tak mi przyszli, powiedzieli, że nie mają ulg, które im się
ustawowo należą. Kto to robi – ja mówiłem i w zeszłej kadencji – kto robi
reformę w MPK, jeżeli nie są przygotowane końcowe przystanki, nie ma
zatoczek? No przecież to jest skandal. Jakim prawem, gdzie tu jest demokracja,
żeby ludzie z Traugutta nie mieli ulg? To mam jedną.
2) I następne, Panie Prezydencie, na Traugutta drzewo zostało usunięte,
a najważniejsze, ta góra, która, korzenie wypchnęły asfalt, nie jest usunięte
i ludzie, nie tylko starsi, ale i młodsi, teraz właśnie, tam liście są niesprzątnięte
i się przewracają. Taką prośbę ja mam i mieszkańcy, żeby to usunąć, Panie
Prezydencie.
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3) Następną, ostatnią sprawę, Panie Prezydencie, za byłego Prezydenta, Pana
Prezydenta Wilczyńskiego, wydał takie zarządzenie, to jest zarządzenie
z 8 października 2014 roku, to chodzi mi, że zarządzeniem jego podniósł
czynsze i to za lokale mieszkalne na 2,42 zł i lokale socjalne 0,78 gr.
I to zarządzenie, w październiku podjęte i obowiązywać będzie od 1 lutego.
Bardzo bym prosił, żeby Pan się, Panie Prezydencie, nad tym pochylił, bo ja
nawet zadałem takie pytanie w zeszłej kadencji, czy była zrobiona symulacja
kosztów, czy zadłużenia się zmniejszyły, czy większe przychody – na to
odpowiedzi nie otrzymałem i myślę, ze Pan, Panie Prezydencie, do tej prośby
mieszkańców, którzy mieszkają w tych lokalach, Pan się pozytywnie
ustosunkuje. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Pana Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Zgłaszam interpelację w sprawie dostosowania przejazdów autobusów
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji do potrzeb mieszkańców Pułanek
i północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Panie Prezydencie! Zbliża się
zima, a z nią trudności z dotarciem do pracy, szkoły czy urzędu. Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji powinno stworzyć taką ofertę, aby nawet ci,
którzy mają samochody zastanowili się czy odśnieżać, zamiast tego nie
skorzystać z autobusu. Niestety rozkład jazdy linii nr 7 nie spełnia oczekiwań
mieszkańców Pułanek, nie ma bowiem autobusu, który dojeżdżałby z osiedla
Pułanki na ulicę Sandomierską, najkrócej mówiąc, w dolną część miasta, a są
tam szkoły, zakłady pracy i instytucje. W tym miejscu chcę przywołać tekst
pisma, z jakim zwrócili się mieszkańcy do Urzędu Miasta, cytuję:
„Informujemy, że nie chodzi nam o zwiększenie częstotliwości kursów linii
nr 7, a prosimy o przywrócenie kilku kursów według trasy, którą jeździło
dawniej „27”, czyli w dół miasta przez Pułanki, ulicę Jana Pawła, przez osiedle
Ogrody, Aleję 3 Maja, w stronę Zygmuntówki”. Dodać należy, że mieszkańcy
proponują również, aby linię nr 2 wydłużyć o 2 kilometry, tak, aby mogła
przejechać przez ulicę Iłżecką, Armii Krajowej, Siennieńską, Jana Pawła
i skręcała w Iłżecką, kontynuując dalej swój bieg, nie podnosząc kosztów
eksploatacji zmienionej linii.
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Mając na uwadze
powyższe argumenty oraz podpisy ponad 300 mieszkańców wnoszę o:
dostosowanie linii nr 2 i 7 do rzeczywistych potrzeb mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego. Proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo.
(załącznik nr 2 do protokołu)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Kto z Państwa
chciałby jeszcze głos zabrać? Poproszę Pana Radnego Kaszubę Dariusza.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Panie Prezydencie! – Ostrowiecki szpital ma niedługo otrzymać długo
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oczekiwany sprzęt do badania – rezonans magnetyczny. Koszt urządzenia
to ok. 4 mln zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia ma wynieść
ok. 3 mln 400 tys. zł. Wkład własny wymagany w tej sytuacji wyniesie 600 tys.
zł. Biorąc pod uwagę zdrowie mieszkańców miasta i potrzeby naszego szpitala,
zwracam się z zapytaniem, czy Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zechce
w jakiejś części dofinansować zakup tego potrzebnego sprzętu? Bardzo proszę
o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Kto jeszcze
z Państwa chciałby zabrać głos? Poproszę Pana Radnego Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Przepraszam, Pani Przewodnicząca, ale to najważniejsza
interpelacja będzie moja. Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Kupcy z Rynku
zwrócili się do mnie, żeby poruszyć sprawę płatnego parkowania w Rynku.
Płatnego, bo tam większość jest same banki i np. kupujący nie mogą podjechać
pod sklep, tylko biorą ci, co pracują w tych bankach, reklamują sobie
samochody do sprzedania i inne reklamy. I na przykład przy Sądzie, w mojej
dzielnicy, osiedla Hutniczego, żeby też stworzyć tam płatne parkowanie
i np. tam, gdzie jest przychodnia wydzielić tylko dla pacjentów przychodni.
Musi z tym porządek być zrobiony, bo to, co do tej pory się dzieje, dla mnie
to jest żenada, żeby przez tyle lat nie było zrobione. A ja też rozmawiałem
z byłym prezydentem, żeby takie coś – każdy się boi tego podjąć. I wtedy będzie
funkcjonowało i MPK, no i kupcy jakieś dochody będą mieli z tego działania.
Bo np. ulicą Klimkiewiczowską przy Kościuszki nie można przejechać,
mieszkańcy nie mogą postawić sobie auta przed domem. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze
zapytania? Nie widzę. Dziękuję Państwu bardzo.
Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do punktu
kolejnego porządku naszej sesji, a mianowicie wybór Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Przypominam Państwu Radnym,
że 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. Proszę zatem o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Proszę Panią Radną Martę Woźnicką – Kuzdak.
Radna M. Woźnicka – Kuzdak – Zgłaszam kandydaturę Pana Stanisława
Choinki na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, ponieważ jest to
doświadczony samorządowiec, znany społecznik, długoletni radny, ostatnio
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są inne
kandydatury? Nie widzę. Czy kandydat – Radny Stanisław Choinka – wyraża
zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego?
Radny S. Choinka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni
Państwo! Wyrażam zgodę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy mają Państwo Radni pytania
do kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego? Nie widzę. Zgodnie zatem z art. 119 ust. 1 i 2 Statutu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski, głosowanie tajne przeprowadza wyłoniona spośród
radnych Komisja Skrutacyjna, która liczy od 3 do 5 osób, przy pomocy
sporządzonych przez siebie kart do głosowania, ostemplowanych pieczątką
Rady Miasta. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować
na stanowisko lub do organu, na które, lub do którego odbywają się wybory.
Proszę Państwa Radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Poproszę Pana Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Ja miałbym taką propozycję. Komisja Skrutacyjna pracowała na poprzednim
posiedzeniu w trzyosobowym składzie, zgłoszonym przez kluby, przez radnych.
Mam taką propozycję, żeby ta komisja pracowała w tym samym składzie,
oczywiście, o ile członkowie komisji wyrażą na to zgodę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni są za tak
przedstawionym wnioskiem przez Radnego Mariusza Łatę? Proszę
o przegłosowanie tego wniosku. Czy ktoś się wstrzymał? Ktoś był przeciw?
Dziękuję serdecznie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli wniosek w sprawie zgłoszenia do Komisji
Skrutacyjnej Radnych, którzy pracowali w tej komisji w trakcie wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Poproszę kandydatury
z poprzedniej sesji Rady Miasta. To byli Państwo Radni: Marta Woźnicka –
Kuzdak – w tamtym składzie komisji – czy wyraża zgodę na kandydowanie
do Komisji Skrutacyjnej?
Radna M. Woźnicka – Kuzdak – Tak, wyrażam.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następnie Pan Kamil Długosz –
wyraża zgodę?
Radny K. Długosz – Wyrażam.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Pan Jerzy Wrona – czy wyraża
zgodę?
Radny J. Wrona – Tak, wyrażam zgodę.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa
Radnych o przegłosowanie proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej? Kto
jest za składem Komisji Skrutacyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
A zatem, jednogłośnie ustaliliśmy, że Komisja w składzie przed chwilą
zatwierdzonym podejmuje pracę.
Radni RM jednogłośnie przyjęli zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę członków Komisji
Skrutacyjnej o wybranie ze swojego grona Przewodniczącego Komisji. Proszę
podać mi nazwisko.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – M. Woźnicka – Kuzdak – Woźnicka –
Kuzdak.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czyli Pani Marta Woźnicka –
Kuzdak. A zatem proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie
§ 38 ust. 1 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o trybie wyboru
przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady oraz § 116, określającego
zasady głosowania tajnego.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – M. Woźnicka – Kuzdak – Pani
Przewodnicząca! Szanowna Rado! Panie Prezydencie!
„ § 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.
2. Tryb odwołania lub rezygnacji z funkcji przewodniczącego
wiceprzewodniczących Rady reguluje ustawa o samorządzie gminnym”.

lub

„§ 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 RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję Pani Przewodniczącej.
Wobec powyższego, proszę członków Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie
kart do głosowania. W związku z tym zarządzam kilkuminutową przerwę.
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Przerwa trwała od godz. 14.20 do godz. 14.30.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Wznawiam 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;
7) 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;
8) 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;
9) 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;
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karta do głosowania nie zawiera jednoznacznej decyzji radnego;
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.”
4)
5)

Czy wszyscy z Państwa Radnych zrozumieli zasady głosowania? Czy macie
Państwo jakieś pytania? Otrzymacie teraz Państwo karty do głosowania
i prosimy o oddawanie głosów, tutaj, oczywiście za tą naszą kotarą. Spójrzcie
Państwo, urna jest pusta, zostanie zapieczętowana.
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 RM – I. Renduda – Dudek – Poproszę Komisję Skrutacyjną
o dalsze czynności, czyli obliczenie wyników głosowania, natomiast w tej
chwili znowu zarządzam kilkuminutową przerwę.
Przerwa trwała od godz. 14.35 do godz. 14.45.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Wznawiam obrady. Proszę
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – M. Woźnicka – Kuzdak – Protokół
Komisji Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 10 grudnia 2014 r. dla przeprowadzenia wyborów
Wiceprzewodniczącego
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego:
„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
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Pan Stanisław Choinka: za – 16, przeciw – 1, wstrzymujących się od głosu – 6
osób.
W związku z powyższym Komisja stwierdza, że Wiceprzewodniczącym Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wybranym został radny Stanisław Choinka –
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stosunkiem głosów: 16 – za, przy 1 głosie przeciw i 6 głosach wstrzymujących
się.”. Wszyscy członkowie Komisji podpisali się. Dziękujemy. (Protokół
Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 3 do protokołu).
Patrz uchwała Nr III/2/2014 - załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Serdeczne
gratulacje, kolego Stanisławie i zapraszam Cię tutaj do mnie do stołu
prezydialnego. Będę miała wreszcie pomoc przy prowadzeniu obrad sesji.
Zapraszam serdecznie.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Przechodzimy
w takim razie do następnego punktu obrad naszej sesji, a mianowicie powołania
stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ustalenia
przedmiotu ich działania. Szanowni Państwo Radni! W materiałach na sesję
otrzymaliście Państwo projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji
Rady Miasta oraz ustalenia przedmiotu ich działania. Czy ktoś z Państwa
Radnych ma propozycje jakieś inne do przedstawionego projektu uchwały? Nie
widzę. W takim razie uchwała w sprawie ustalenia stałych komisji Rady Miasta,
a będą to komisje: Samorządowa, Komisja Strategii i Rozwoju Miasta, Komisja
Budżetu, Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisja
ds. Rodziny. Przedmiot działania poszczególnych komisji określa załącznik
do niniejszej uchwały. Składy osobowe komisji zostaną ustalone odrębną
uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Uchwała wchodzi w życie
z dniem powzięcia. Kto jest z Państwa za przedstawioną tak przeze mnie
uchwała Rady Miasta? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie
widzę. Czyli uchwała przeszła jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie powołania stałych komisji
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ustalenia przedmiotu ich
działania.
Patrz uchwała Nr III/3/2014 – załącznik nr 5 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do następnego
punktu posiedzenia sesji, a mianowicie ustalenia składów osobowych stałych
komisji Rady Miasta, co do których przed chwilą podjęliśmy uchwałę.
Pozwolicie Państwo, że przedstawię propozycję składów osobowych, jako,
że Państwo zgłaszaliście swój akces do pracy w komisjach do Biura Rady
Miasta i w tym momencie wszyscy Państwo dokonali takiego zgłoszenia.
Ja przeczytam, jakie są składy osobowe komisji, chyba, że ewentualnie Państwo
przemyśleliście jeszcze swoje kandydatury do składów komisji i chcielibyście
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cokolwiek zmieniać. Nie widzę, a więc, za chwileczkę przedstawię kandydatury
do składów komisji.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek odczytała projekt uchwały w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – Kto jest za przyjęciem uchwały,
proszę Państwa Radnych? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwała została podjęta przez Państwa jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie powołania stałych komisji
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ustalenia przedmiotu ich
działania.
Patrz uchwała Nr III/4/2014 – załącznik nr 6 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do punktu
kolejnego porządku dzisiejszej sesji, czyli ustalenia wynagrodzenia dla
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Państwo dostaliście również
w materiałach projekt takiej uchwały. Czy są jakieś zapytania do projektu tej
uchwały? Czy ewentualnie ktoś chciałby zabrać głos? Widzę, że nie mają
Państwo żadnych uwag, a więc pozwolicie Państwo, że przeczytam treść tej
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek odczytała projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kto z Państwa jest za tak
proponowanym projektem uchwały, proszę o głosowanie, kto jest za? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała ta również została
przyjęta przez Państwa Radnych jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w ustalenia wynagrodzenia dla
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr III/5/2014 – załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – Podjęliśmy na dzisiejszej sesji już
wszystkie uchwały. Teraz prosiłabym o przejście do punktu czwartego porządku
naszej sesji, a mianowicie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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Ad IV/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania:
Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – Proszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta Jarosława Górczyńskiego.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Szanowni Goście! Odnośnie interpelacji zadanych na dzisiejszej sesji – Pan
Radny Sajda kilka punktów w kolejności – MPK – mieszkańcy ul. Traugutta,
problemy z komunikacją. Ja się zgadzam z Panem, że nie może tak być, żeby
nasi mieszkańcy, mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, których wszyscy
na tej sali reprezentujemy, mieli problem z komunikacją. Temat komunikacji
będzie oddzielnym punktem i będzie oddzielna sesja poświęcona właśnie
komunikacji. Wiemy, że te zmiany linii, kursów, wywołały dużo kontrowersji,
dużo złego w tym zakresie się dzieje, ale ja chcę jasno i wyraźnie potwierdzić,
że najważniejsza rzecz, o jaką będę się starał i jaką bym chciał, żeby do niej
doprowadzić, to jest to, żeby nasz mieszkaniec był zadowolonym pasażerem
komunikacji miejskiej i do tego myślę, że wszyscy wspólnie będziemy dążyć,
a ponieważ wszystkie te pytania się tutaj powtarzały – i Pan Radny Głąb – to
myślę, że porozmawiamy w temacie komunikacji na oddzielnym spotkaniu.
Takie drobne tematy, jak nie usunięcie karpin po drzewie przy jednej z ulic, to
myślę, że nie jest temat na interpelację. Na przyszłość chciałbym, aby takie
tematy były zgłaszane bezpośrednio do merytorycznych wydziałów,
merytorycznych naczelników, bo myślę, że tutaj jak gdyby drobna rzecz, należy
ją wykonać, być może są jakieś inne przeciwwskazania, być może to jest
kwestia remontu, który gdzieś tam jest planowany, albo coś innego, trudno mi
powiedzieć. Nie zapominajmy, że wiele osób nie chce też tego robić,
bo infrastruktura podziemna, która jest pod chodnikami, sieci wodociągowe,
kanalizacja teletechniczna, sieci kablowe, elektroenergetyczne, komunikacyjne,
czy inne uzbrojenia – wrastają korzenie w to – i tutaj jest problem, że nie każdy
chce usunąć, to wymaga dodatkowych nakładów, ale nie wiem, rozeznamy
sprawę. Dostanie Pan Radny tutaj konkretną odpowiedź, natomiast, co do
czynszów, to ja jestem trochę zdziwiony, bo poprzednia Rada Miasta, a kilkoro
z Państwa było jej czynnymi członkami, radnymi, podjęła uchwałę we wrześniu
o nowym programie gospodarowania zasobami gminnymi i w tym programie,
zgodnie z rozdziałem V – zasad polityki czynszowej – czytuję „uznaje się za
uzasadniony stały, stopniowy wzrost stawki czynszu najmu o minimum 10%
w poszczególnych latach realizowania programu”. Więc Państwo za tym
głosowaliście i przegłosowaliście. Panie Radny! Radni, którzy uczestniczyli
w poprzedniej kadencji. Natomiast ja podkreślę jedną rzecz – winniśmy się
skupić nad tym, żeby tych mieszkańców stać było na płacenie tych czynszów,
bo jeżeli dzisiaj mówimy, że czynsz z metra kwadratowego wynosi 2,20 zł
w mieszkaniu komunalnym. a w mieszkaniu socjalnym minimalny czynsz jest
na poziomie 0,71 zł, czyli niecałą złotówkę za metr kwadratowy, to jeżeli sobie
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to przemnożymy przez 40 metrów, to wychodzi 30 zł. Ja bym chciał doczekać
takich czasów, żeby te czynsze w takich kwotach były jednak płacone i myślę,
że naszym wysiłkiem powinno być to, żeby tym mieszkańcom naszym nie
dawać gotowej „ryby”, nie podawać na tacy wszystkiego, tylko spowodować to,
żeby tych ludzi stać było na opłatę bardzo niskich czynszów, bo jeżeli mówimy,
że to jest złotówka za metr kwadratowy, to nie jest to kwota, która wywraca
budżety domowe. Myślę, że po przyjrzeniu się dokładnemu sytuacji w lokalach
będących w zasobach gminy, w lokalach socjalnych i komunalnych, musimy tu
też dojść do pewnego wniosku i przeorganizować to, o czym od dawna
mówiłem, że miasto powinno być stać ma to, żeby minimum jeden obiekt był
budowany, obiekt mieszkalny przez miasto, po to, aby ta rotacja w systemach,
w zasobach mieszkaniowych była. Po to, aby ci, którzy regularnie płacą czynsze
mieli możliwość przejścia na lepsze mieszkania, na lepsze warunki, natomiast
ci, którzy nie wywiązują się nawet z takich opłat, muszą tez to w jakiś sposób
odczuć, albo należy im pomóc w inny sposób. Więc tu, w tym temacie, jeżeli
chodzi o te trzy punkty, natomiast, jeżeli chodzi o ostatni punkt – tę
najważniejszą, jak Pan powiedział część interpelacji – odnośnie płatnego
parkowania – jest mi niezmiernie miło, że słyszę z ust Radnych PiS – u, że są za
wnioskiem o wprowadzenie płatnych parkingów w mieście. Myślę, że bardzo
mocno rozważymy tą propozycję, jeżeli będzie zgoda całej Rady, jestem za tym,
aby w części Rynku zaproponować taką wersję, żeby wydzielić na próbę pewne
obszary, w których będzie obowiązywała strefa płatnego parkowania, żeby się
przekonać, na ile to usprawni komunikację, bo to na pewno będzie też
z korzyścią dla MPK i na ile to poprawi handel wśród lokalnych kupców,
bo możemy do tego doprowadzić. Byłbym też za tym, żeby na części górnej
połaci wprowadzić zakaz ruchu z wyjątkiem taksówek i żeby tam np. wydzielić
tylko i wyłącznie część pieszą jako jeden z elementów ożywienia Rynku. I takie
tematy będę Państwu proponował i słysząc takie sugestie, cieszę się bardzo
i myślę, że będzie do tego jednomyślność, bo na tej jednomyślności też nam
zależy. Tyle w temacie interpelacji Pana Radnego Włodzimierza Sajdy.
Pan Głąb – o autobusach już mówiłem, o rozkładach jazdy – myślę, że tutaj
konkretne spotkanie i z zarządem MPK i Wydziałem, całe sprawy związane
z komunikacją miejską.
Pan Radny Kaszuba – Szpital – kwestia wsparcia. Ja przypomnę, że miasto
przekazało już w tym roku dotację celową w kwocie 70 tys. zł na zakup
bronchofiberoskopu dla ZOZ-u, dla Szpitala. Jestem otwarty, ponieważ
uważam, że nasz Szpital służy wszystkim, powtarzam, wszystkim mieszkańcom
miasta i powiatu i myślę, że proporcjonalnie, wraz z innymi podmiotami,
moglibyśmy tutaj wesprzeć. Szczegóły są przed nami, ja myślę, że w powiecie
też znajdą się środki, oszczędności, żeby na tego typu inwestycje, które są
zadaniem własnym powiatu, były pieniądze. Jestem otwarty na wsparcie miasta.
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Szanowni Państwo! Tyle, jeżeli chodzi o kwestię interpelacji. Ja dziękuję ze
swej strony.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Mam taką
sugestię i wyobrażam sobie to w sposób następujący. Ponieważ mają Państwo
możliwość, na początku dzisiejszej sesji była możliwość zadawania pytań
do Pana Prezydenta, ja uważam, że te pytania już padły i odpowiedź Pan
Prezydent tutaj dał Państwu Radnym, a zatem byśmy zakończyli. Natomiast
jeżeli… Proszę bardzo, Panie Radny.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Ja się spodziewałem tej odpowiedzi Pana i mnie to bardzo cieszy – żeby Radny
się tym nie zajmował, pagórkami, tym – tylko kto ma się tym zajmować? Ja już
mówiłem na kilku sesjach – to ten temat, Panie Prezydencie, ciągnie się jeszcze,
jak Pan był Wiceprezydentem. Cały czas walczyłem o to i przytoczę Pana
odpowiedź i Pana pracowników: „to nie jest Urzędu Miasta, to nie jest miasta”.
I na tym się wszystko kończyło. Na tym się kończyło wszystko. Bo to jest
na terenie miasta, ale to jest droga wojewódzka i ucinało się i 8 lat się ciągnie to.
I Panie Prezydencie, jak Pan tak mówi, to chciałbym, ale to zadam w sprawach
różnych. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Jeszcze jedna rzecz.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę bardzo, Panie Prezydencie!
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja myślę, że tu wiele rzeczy będzie jeszcze
zmienionych, a Pan powinien się wykazać cierpliwością, o którą Pana proszę,
a potem podyskutujemy. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, to nie jest
pierwsza i ostatnia sesja, na pewno będzie czas na dyskusję, na zgłoszenie przez
Państwa wniosków, więc uważam, że trochę cierpliwości, spokoju, bo to nie jest
ostatnia sesja. Nie chodzi o pouczenia, tylko chodzi – proszę Państwa –
o spokój.
Ad V/ Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – W takim razie przechodzimy
do punktu piątego – mianowicie „Sprawy różne”.
1) Chciałam Państwu przypomnieć, Państwu Radnym – o obowiązku złożenia
oświadczeń majątkowych. Jest to termin do 31 grudnia 2014 roku.
2) Po zakończeniu obrad dzisiejszej sesji, na sali 002 odbędą się posiedzenia
komisji Rady Miasta w porządku następującym: Komisja Samorządowa – jako
pierwsza, następnie Komisja Strategii i Rozwoju Miasta, Komisja Budżetu,
Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu, Komisja ds. Rodziny.
Na posiedzeniach komisji wybrani zostaną dzisiaj przewodniczący komisji,
a zatem odbędą się te posiedzenia zaraz po tej sesji.
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3) Chciałam Państwa Radnych poinformować, że na moje ręce wpłynęło pismo
odnośnie założenia Klubu Radnych – Klub Wyborców Jarosława
Górczyńskiego, klub, który natenczas liczy 15 członków. Wpłynął również
regulamin pracy klubu. (pismo i regulamin stanowią załącznik nr 8
do protokołu) Jest to pierwsze takie pismo, myślę, że jeśli będą sympatycy
naszego klubu, to zapraszam.
Proszę Państwa! W tym momencie zamykam obrady III sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego i zapraszam na posiedzenia komisji.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godzinie 15.07.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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