PROTOKÓŁ Nr X/2015
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2015 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. Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
4. Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
5. Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
6. Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosław Rusiecki
Ad I/ Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – W związku ze zmianami, jakie
w ostatnim czasie nastąpiły w Urzędzie Miasta decyzją Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, gratuluję Pani Annie Niedbale objęcia stanowiska
Sekretarza Gminy oraz Panu Tomaszowi Górze, który jest Naczelnikiem
obecnie połączonych wydziałów – Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu
Stanu Cywilnego. Myślę, że są to dla Państwa duże wyzwania, że obowiązki
znaczne, ale sądzę, że wszystko jest do pokonania. Życzę więc sukcesów
na nowej drodze zawodowej, wszystkiego dobrego dla Państwa i serdeczne
gratulacje.
Przystępujemy obecnie do realizacji porządku obrad. Prządek otrzymaliśmy
w materiałach. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do zaproponowanego porządku
obrad? Nie widzę. A zatem przechodzimy do realizacji kolejnych punktów
porządku obrad.
Porządek obrad sesji Rady Miasta w dniu 27 lutego 2015 r.:
I.
II.

Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 stycznia 2015 r. i 6 lutego 2015 r.
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III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)
15)
16)

zmiany nazwy części ulicy,
nabycia nieruchomości,
nabycia nieruchomości,
nabycia nieruchomości,
nabycia nieruchomości,
zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości,
zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości,
zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości,
zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości,
wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną
„Starachowice”
wystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze spółki INWESTSTAR S.A.,
akceptacji projektu aneksu nr 5 do porozumienia w sprawie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”,
ustalenia kryteriów razem z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Ferdynanda Focha 3,
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2015 r.,
zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023.

IV. Informacja Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotycząca
roszczeń odszkodowawczych na skutek uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz naliczania tzw. „renty
planistycznej”.
V. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
VI. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 21 stycznia do 18 lutego 2015 r.
VII. Sprawy różne (m.in. Sprawozdania z działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski za 2014 r.).
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Ad II/ Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta
Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. i 6 lutego 2015 r.

Ostrowca

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Punkt drugi porządku tj. przyjęcie
protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia
oraz z sesji nadzwyczajnej z dnia 6 lutego. Protokoły te były wyłożone w Biurze
Rady Miasta, mogli więc Państwo Radni się z nimi zapoznać, jak również
otrzymaliście drogą mailową były przesłane na skrzynki, a zatem też można
było sobie poczytać. Czy mają Państwo uwagi do protokołów z sesji?
Nie widzę. Jeśli nie ma uwag, w takim razie kto jest przyjęciem protokołu z sesji
Rady Miasta z Ostrowca Świętokrzyskiego z 29 stycznia 2015 r.? Kto jest za?
Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. A zatem jednogłośnie
przyjęliśmy protokół z sesji Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2015 r.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta z dnia
29 stycznia 2015 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny protokół, to jest
protokół z sesji z dnia 6 lutego, z sesji nadzwyczajnej. Kto jest za przyjęciem
tego protokołu? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. A zatem
protokół również ten – z sesji nadzwyczajnej – przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
z dnia 6 lutego 2015 r.
Ad III/ Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy teraz do punktu
trzeciego porządku naszych obrad i kolejno do podejmowania uchwał – 16
uchwał na dzisiejszym posiedzeniu. I teraz przechodzimy do pkt 1 ppkt 1,
a wiec jest to zmiana nazwy części ulicy, a zatem ul. Stawki
na ul. Szmaragdową. Było to na komisjach: Samorządowej i Strategii, była
omawiana ta uchwała i poproszę w takim razie Przewodniczącego Komisji
o opinię Komisji w powyższej sprawie.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na posiedzeniu w dniu 24 lutego
2015 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są uwagi
do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przystępujemy do głosowania
projektu uchwały dotyczącego zmiany części ulicy na nazwę Szmaragdowa.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? A zatem stwierdzam, ze uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy części ulicy.
Patrz uchwała Nr X/25/2015 – załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Punkt drugi dotyczy nabycia
nieruchomości w rejonie ulic: Samsonowicza i ul. Rudzkiej. Ta nieruchomość
oznaczona jest na mapce numerem 74. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Poproszę Przewodniczącego Komisji
o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy mają Państwo
pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem kto jest za przyjęciem
uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości w rejonie ulic: Samsonowicza
i Rudzkiej, pod numerem 74? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
A zatem uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej na mapie
numerem 74 przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr X/26/2015 – załącznik nr 3 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przystępujemy do punktu
trzeciego – to jest nabycia nieruchomości położonej w rejonie ul. Samsonowicza
i Rudzkiej, oznaczonej na mapie numerem 103. Projekt uchwały również był
opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Poproszę
Przewodniczącego Komisji o opinię w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy mają Państwo pytania
do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem proszę o przegłosowanie projektu
uchwały dotyczącej nieruchomości w rejonie ul. Samsonowicza i Rudzkiej,
oznaczonej na mapie numerem 103. Kto jest za przyjęciem projektu tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. A zatem projekt
uchwały został przyjęty jednomyślnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr X/27/2015 – załącznik nr 4 do protokołu.
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4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do podpunktu
czwartego – dotyczącego nabycia nieruchomości – to jest uchwała dotycząca
nabycia nieruchomości położonej w rejonie ul. Samsonowicza i Rudzkiej,
oznaczonej na mapie numerem 110. Projekt uchwały również był opiniowany
przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego – Radnego
Kamila Stelmasika o opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są uwagi do tego
projektu uchwały? Nie widzę. A zatem przechodzimy do głosowania nad
projektem uchwały o nabyciu nieruchomości w rejonie ul. Samsonowicza
i Rudzkiej, oznaczonej na mapie numerem 110. Kto jest za przyjęciem tego
projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. A zatem
projekt uchwały został obecnie podjęty jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr X/28/2015 – załącznik nr 5 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następna uchwała – nabycie
nieruchomości położonej przy ul. Zielonej, oznaczonej numerem 47 na mapie.
Projekt uchwały również był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Miasta. Poproszę Przewodniczącego Komisji o opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przystępujemy
do głosowania nad projektem uchwały dotyczącej nieruchomości położonej przy
ul. Zielonej? Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Nie widzę. A zatem projekt uchwały został przyjęty
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr X/29/2015 – załącznik nr 6 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następna uchwała – szósta –
zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości – dotyczy to zmiany
uchwały XLI/89/2013 Rady Miasta z 10 czerwca 2013 r. Projekt uchwały
również był przedmiotem obrad Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji o opinię Komisji w powyższej sprawie.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy mają Państwo
Radni uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przystępujemy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia
nieruchomości Nr XLI/89/2013 z 10 czerwca 2013 r. Kto jest za? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przyjęliśmy projekt tej uchwały
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr X/30/2015 – załącznik nr 7 do protokołu.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny projekt uchwały –
to jest zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości. Dotyczy to
zmiany uchwały Nr XLI/91/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. Projekt uchwały był
również opiniowany na Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji o głos.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja Strategii i Rozwoju również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy mają Państwo
Radni uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. Proszę zatem
o przegłosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia
nieruchomości – dotyczy to zmiany uchwały Nr XLI/91/2013 z dnia 10 czerwca
2013 r. Kto jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę.
A zatem projekt uchwały został przyjęty dzisiaj jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr X/31/2015 – załącznik nr 8 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – I następny projekt uchwały –
to jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości. Dotyczy
to zmiany uchwały Nr XLIV/126/2013 Rady Miasta z dnia 2 września 2013 r.
Projekt uchwały był opiniowany na Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
o zabranie głosu Radnego Kamila Stelmasika.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy mają Państwo
Radni uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem poddaję
pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia
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nieruchomości – dotyczy zmiany uchwały Nr XLIV/126/2013 Rady Miasta
2 września 2013 r. Kto jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Nie widzę. Projekt uchwały przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr X/32/2015 – załącznik nr 9 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I uchwała następna –
zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości. Dotyczy zmiany
uchwały Nr XLVI/157/2013 Rady Miasta z dnia 15 października 2013 r. Projekt
uchwały był opiniowany na Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. Poproszę
Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem głosujemy. Kto jest
za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia
nieruchomości, dotyczący zmiany uchwały Nr XLVI/157/2013 z dnia
15 października 2013 r. został przyjęty jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr X/33/2015 – załącznik nr 10 do protokołu.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do ppkt 10 –
wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną
„Starachowice”. Projekt tej uchwały był również opiniowany przez Komisję
Budżetu, Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczących
Komisji o przedstawienie opinii. Poproszę Radnego Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu omawiany
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju – Radnego Kamila Stelmasika.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju Miasta również zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają pytania
do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem poddajemy projekt uchwały
odnośnie wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną
„Starachowice” pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest
7

przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwałę odnośnie wyrażenia zgody na objęcie
działek Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” przyjęliśmy
jednogłośnie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca, jeżeli Pani pozwoli,
Panie, Panowie Radni! Szanowni goście! W tym miejscu chciałam serdecznie
podziękować za tą jednomyślność. Uchwała, którą przed chwilą Państwo
zechcieliście przegłosować, daje impuls, daje możliwości włączenia tej działki
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ubiegłym tygodniu miałem spotkanie
z Panem Prezesem Cezarym Tkaczykiem ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Starachowicach. To spotkanie odbyło się u nas w Ostrowcu. Jest
zainteresowanie inwestora, stąd ta inicjatywa nasza, aby tą dużą działkę
podzielić i aby ta półhektarowa działka została włączona do Strefy
Ekonomicznej. Jest pomysł, aby na tym miejscu powstał nowy zakład pracy
w branży przemysłu lekkiego, który będzie zatrudniał docelowo do 100 miejsc.
Jest duże zapotrzebowanie na tego typu pracę, jest olbrzymi potencjał ludzki
który jest wykwalifikowaną kadrą, jeżeli chodzi o przemysł lekki, bo kiedyż
Ostrowiec słynął z takich tradycji, a to, co Państwo dzisiaj zrobiliście, to jest
jeden z pierwszych kroków, aby takie miejsca pracy w Ostrowcu
Świętokrzyskim powstawały. Za tą jednomyślność serdecznie dziękuję.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie
działek Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”.
Patrz uchwała Nr X/34/2015 – załącznik nr 11 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszych obrad, mianowicie projekt
uchwały odnośnie wystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze spółki
INVESTSTAR S.A. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu
i Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Proszę Przewodniczącego
Komisji Budżetu – Włodzimiera Steca o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu omawiany
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Radnego Kamila Stelmasika.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju Miasta również pozytywnie zaopiniowała wspomniany
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przystępujemy do
głosowanie projektu uchwały odnośnie wystąpienia Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski ze spółki INVESTSTAR S.A. Kto jest za przyjęciem projektu tej
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uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. A zatem przyjęliśmy
projekt uchwały odnośnie wystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
ze spółki INVESTSTAR S.A. jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski ze spółki INVESTSTAR S.A.
Patrz uchwała Nr X/35/2015 – załącznik nr 12 do protokołu.
12) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny projekt uchwały
odnośnie akceptacji projektu aneksu nr 5 do porozumienia w sprawie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Budżetu i Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji. Komisja Budżetu –
Radny Włodzimierz Stec.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu omawiany
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Radny Kamil Stelmasik.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju Miasta również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają
uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Pana Radnego Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni goście! Panie Prezydencie! Ja mam takie pytanie.
We wrześniu tego roku spółka ma uzyskać efekt ekologiczny w podłączeniu
do sieci kanalizacyjnej – to jest 3.521 osób. Prezes Wodociągów informował
na łamach prasy, że aktualnie brakuje do efektu ekologicznego około
150 podłączonych osób. Moje pytanie brzmi: czy liczba podłączonych osób była
weryfikowana przez niezależnego audytora, jak dzieje się to w tego typu
projektach? Czy opiera się wyłącznie na danych spółki sporządzonych
na przestrzeni kilku lat? Bo mnie o to chodzi, że ludzie chodzą, wyprowadzają
się, umierają. Czy to jest efekt ekologiczny uzyskany? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są pytania jeszcze
do projektu tej uchwały? Proszę, Pan Radny Pałka.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Wszyscy zebrani! Ja mam tylko zapytanie,
czy pod tym efektem, o którym przed chwilą słyszeliśmy, czy to porozumienie
czasem nie wpłynie docelowo na podwyżki, może i – pozwolę sobie użyć słowa
może bardzo drażniącego – radykalnych podwyżek tak wody, jak i zrzutu
ścieków? Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania
do projektu tej uchwały? Nie widzę. Proszę o zabranie głosu Pana Prezydenta –
Jarosława Górczyńskiego.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Bardzo dziękuję za te dwa pytania. To pozwoli też wyjaśnić wszystkim
na sali, ale też wszystkim gościom sytuację, w jakiej się w tej chwili
znajdujemy. Jeżeli chodzi o liczbę RLM-ów, liczbę osób, które musza być
podłączone, żeby efekt ekologiczny został osiągnięty – uspokajam – bardzo
mocno monitoruję sytuacje w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji przez
kontakty bezpośrednio z Zarządem, ale i z Radą Nadzorczą i nie ukrywam,
że ta spółka jest „oczkiem” w głowie moim w tym momencie, ponieważ – jak
Państwo pamiętacie – w 2007-2008 roku bardzo mocno walczyliśmy o to, aby
uzyskać pieniądze zewnętrzne na wsparcie. Udało się doprowadzić do tego, że
zmienione zostały przepisy, dzięki determinacji, że miasto Ostrowiec, poprzez
Wodociągi, uzyskało wsparcie na poziomie 37 mln, cały projekt – 65 mln,
natomiast wsparcie zewnętrzne aż 37 mln zł. To jest olbrzymia inwestycja, jaka
na miarę tej spółki nigdy nie była wykonywana. Miasto jest zabezpieczone
na najbliższe lata pod kątem odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę. Mamy
modernizację dwóch reaktorów, mamy budowę trzeciego reaktora
biologicznego, mamy nową magistralę zasilającą miasto w wodę. Jest to bardzo
dobre działanie celowe, które przysłuży się przyszłym pokoleniom. Uspokajam
– jeżeli chodzi o liczbę osób, które jeszcze powinny być do podłączenia – w tej
chwili na dzień dzisiejszy brakuje jeszcze fizycznie 37 mieszkańców w terminie
do 30 września. Mogę Państwa zapewnić, że liczba ta zostanie przekroczona,
m.in. dzięki decyzji Państwa, bo na sesji też zmienialiśmy budżet i za chwilę
będziemy budować jeden z bloków socjalnych, który też do końca tego roku
powinien być wybudowany, więc taka liczba nie stanowi żadnego zagrożenia.
Ten efekt zostanie osiągnięty i te pieniądze zostały właściwie wydatkowane,
z czego – mam nadzieję, że niejedna osoba potwierdzi – jestem umówiony
na spotkanie z Panem Ministrem Gawłowskim, na spotkanie w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Myślę, że takie spotkanie w kwietniu powinno się odbyć.
Bardzo dziękuję za te dwa pytania. Odpowiadając na drugie – tu Pan Radny jest
bardzo dobrze przygotowany, bo wzorem innych przedsiębiorstw, innych
inwestycji w innych miastach – przypomnę tutaj np. Kielce – gdzie tam
miliardowa inwestycja spowodowała wzrost o 20% cen wody i ścieków.
W tej chwili trwa analiza, zobaczymy, jakie zostaną przedstawione dane. Bardzo
skrupulatnie będę się temu tematowi przyglądał. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy mają Państwo
Radni jeszcze pytania dalsze co do projektu tej uchwały? Nie widzę, a zatem
poddaje projekt uchwały odnośnie akceptacji projektu aneksu nr 5
do
porozumienia
w
sprawie
realizacji
zadania
inwestycyjnego
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec
Świętokrzyski” pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały?
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Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały został przyjęty
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie akceptacji projektu aneksu
nr 5 do porozumienia w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec
Świętokrzyski”.
Patrz uchwała Nr X/36/2015 – załącznik nr 13 do protokołu.
13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny projekt uchwały –
odnośnie ustalenia kryteriów razem z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu. Proszę Przewodniczącego Komisji
o przedstawienia opinii. Proszę Pana Radnego Mariusza Łatę.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu
26 lutego 2015 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy mają Państwo
Radni uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem poddaję projekt
uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia
kryteriów razem z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski? Kto jest
za przyjęciem projektu tej uchwały? Dziękuje. Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Projekt tej uchwały został obecnie przyjęty jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów razem
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr X/37/2015 – załącznik nr 14 do protokołu.
14) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały odnośnie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych Nr 1
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ferdynanda Focha 3. Projekt uchwały był
opiniowany przez wszystkie komisje Rady Miasta, za wyjątkiem Komisji
Rewizyjnej. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii komisji.
Pani Wiceprezydent, proszę.
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Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Chciałam wnieść autopoprawkę do §1 – słowa: „z dniem 10 marca 2015 r.”
proszę zastąpić słowami: „z dniem 31 sierpnia 2015 r.”. Przyjęcie takiej daty
nie spowoduje żadnych jakichś komplikacji pracowniczych w tej placówce.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę w takim razie
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii komisji. Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – Radnego Mariusza Łatę.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu
26 lutego 2015 r. opiniowała powyższą uchwałę. Opinia jest negatywna –
stosunkiem głosów: 3 – za, przeciw – 5 i 1 wstrzymującym się.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Samorządowej – Kamila Długosza poproszę o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny – Radną Martę Woźnicką – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowała
projekt powyższej uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Radnego Kamila Stelmasika.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącego
Komisji Budżetu – Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu omawiany
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy mają Państwo
Radni uwagi do projektu tej uchwały? Proszę bardzo. Proszę o przedstawienie
się.
Pan Mariusz Skwirowski – Nazywam się Skwirowski Mariusz, jestem
przedstawicielem – jak to nazwę – rodziców uczniów Zespołu Szkół Nr 1.
W związku z tą uchwałą, chciałbym tutaj zadać kilka pytań i ewentualnie
odnieść się do tego. Dostali Państwo Radni takie nasze tutaj – nazwę to – uwagi
lub materiały do tego, co dzisiaj Państwo będziecie głosowali. Tutaj,
na pierwszej stronie jest: „zamykanie szkół się nie opłaca”. Tutaj jest opinia
Instytutu Badań Edukacyjnych, gdzie wyraźnie jest napisane na samym dole,
żeby całego nie czytać, że oszczędności przy likwidacji szkół to jest 0,5%, jeżeli
chodzi o miasto późniejsze. Następnie, drodzy Państwo, mamy opinię lub
prośbę Pani Minister Edukacji do wójtów, radnych, burmistrzów, prezydentów
miast w Polsce, gdzie wyraźnie Pani Minister przekazuje tutaj sygnał, żeby nie
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likwidować małych szkół, przy czym chciałem zaznaczyć, że ZSP nr 1 nie jest
małą szkołą. Jest tam, na dzień dzisiejszy 273 uczniów. Następnie mamy
z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, też odpisali nam tutaj, że są
– że tak powiem – przeciwko likwidacji takich szkół i będziemy się mogli
odwoływać do Wojewody na – że tak powiem – niepochlebną przez Państwa
decyzję. Ostatnim, bądź przedostatnim, jest to opinia Kurator Małgorzaty
Muzoł, która wypowiedziała się negatywnie o likwidacji szkół. I tutaj mamy
przede wszystkim to, co ja chciałem zauważyć, co Państwo może nie zauważyli,
ale było badanie przyrostu wiedzy w szkołach w Ostrowcu i tu jest
jednoznaczna opinia – nazywa się to EWD – że Zespół Szkół Nr 1
przy ul. Focha wykazuje tendencję wzrostową, natomiast sąsiednie gimnazja
naszego miasta – tendencję spadkową, jeżeli chodzi o przyrost wiedzy.
Nie wiem, czym to jest spowodowane – czy tym, że w tej szkole dzieci się uczą
od początku, aż do końca gimnazjum? Jeszcze chciałbym zadać tutaj parę pytań,
bo – de facto – jako rodzice, do tej pory nie znamy przyczyn uzasadnionych
rozwiązania tej szkoły. Bo ani nie jest to przyczyna ekonomiczna, ani
terytorialna, ani – nie wiem, jeżeli chodzi, to, co mówię, nauczanie dzieci –
dzieci się uczą lepiej niż w innych szkołach i jeszcze mają tą perspektywę
przyrostu wiedzy, więc to mam pytanie, dlaczego? Jeszcze następne pytania.
Kto pokryje koszty związane ze zmianami np. podręczników? Bo rodzice,
przechodząc do innych szkół, niestety są inne podręczniki w naszym Ostrowcu,
w każdej praktycznie szkole. Dojazd uczniów, obiecany przez Pana Prezydenta,
dowóz dzieci do sąsiednich szkół – to też jest koszt taki, średnio sobie
policzyłem – ok. 500 tys. zł rocznie. Przebudowa, przystosowanie na potrzeby
gimnazjum CKU, przeprowadzka itd. to też jest koszt rzędu 700 tys. Zresztą,
przygotowanie sali gimnastycznej, której teraz nie posiada, boisko, wyrównanie
różnic programowych, czyli korepetycje – koszt rodziców, czy szkoły – będą to
pewnikiem godziny nadliczbowe dla nauczycieli, organizowanie zespołów
wyrównawczych itp. Z tego, co tutaj sobie obliczyłem, w ZSP 1, według Urzędu
Miasta jest 245 uczniów, natomiast jest – to, co zaznaczyłem – 273. Jeżeli sobie
to obliczymy, to na 245 uczniów, bo przyjąłem tą wiedzę – że tak powiem –
Urzędu Miasta, straty w tej szkole są na poziomie 853 tys. zł, natomiast
w PSP nr 8 jest to już milion na 100 uczniów. I tak dalej to można by było tutaj
wyliczać i okazuje się, że liczba – czym więcej jest dzieci w szkole – jest to
na pewno oczywiste – tym są mniejsze koszty – że tak powiem – w przeliczeniu
na ucznia. Pytanie typu – ile dokładnie nauczycieli przejdzie na świadczenia
kompensacyjne, bo co niektórym – jak się okazuje – brakuje rok, dwa lata, bo
byli nauczyciele na zwolnieniach itp. rzeczach. I mamy takie pytania –
czy zamiast likwidacji szkół nie można by było doprowadzić do restrukturyzacji
kosztów np. oświaty, typu oświetlenia, artykuły papiernicze, budowlane,
potocznie się nazywa to grupy zakupowe, czyli, żeby to kupowała jedna grupa
na wszystkie – że tak powiem – szkoły w Ostrowcu, co obniżyłoby pewnikiem
znacznie koszty.
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Teraz tak – kogo będziemy obwiniać za koszty związane z psychiką dzieci
po przejściu do innej placówki? Te dzieci jednak znajdą się w innym
środowisku z nowymi dziećmi itd. – jakby na to nie patrzeć, będą uważane jako
obce. I tutaj dojdą też takie końcowe stwierdzenia. Tutaj są ciągłe zarzuty
do nas, ze rodzice weszli w politykę. Jest to nieprawdą, bo – de facto – polityka
nas znalazła, a – że tak powiem – rodzice „uderzali” gdzie tylko mogli, walczą
o tę szkołę i chcą, żeby ta szkoła istniała w takiej formie, jaka jest. Bo można
tutaj np. sobie wyobrazić, że były też zarzuty, że nie będzie tu dzietności dzieci
itd., itd. Nie wiem, można porównywać osiedla i może się okazać, że jedynie
tylko tam, gdzie młodych ludzi jest stać, czyli na bloki – tam może ta dzietność
oczywiście być zwiększona, natomiast – nie wiem – osiedla: Śliska – Niska,
Gutwin, czy coś podobnego – jakoś tutaj nie widzę tej perspektywy. To tyle,
co chciałem przekazać, bo na pewno by to była dłuższa rozmowa, ale bym nie
chciał Państwu zajmować cennego czasu, natomiast prosilibyśmy w związku
z całą – że tak powiem – tamtą historią – o dogłębne przemyślenie przez
Państwa Radnych swoich decyzji, bo jednak odpowiadacie za dzieci i – z tego,
co sobie doczytałem – Państwo macie służyć społeczeństwu, a nie być jego
wrogami. A na dzień dzisiejszy jesteście jego wrogami. Więc, kto ma sumienie,
proszę Państwa, miło by było, żeby się wstrzymał od głosu, bo chodzą słuchy,
że Państwo teraz jako radni, czy żony radnych, przejmują szkoły itd. Nie chcę
rozsiewać plotek, ale jest to nieeleganckie, bo najpierw się głosuje za likwidacją
placówki, a później się ją przejmuje. Jest to bardzo, według mnie, nieeleganckie.
Dziękuję serdecznie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Państwo Radni, kto
chciałby zabrać głos? Pan Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Goście! Ja, Panie Prezydencie Górczyński,
mam do Pana taką interpelację, którą składałem wcześniej i nie uzyskałem
odpowiedzi. A mianowicie, podczas ostatniej sesji Rady Miasta zadałem
pytanie, co Prezydent zamierza zrobić z budynkami, które pozostaną
po likwidacji szkół i dotychczas nie otrzymałem odpowiedzi. Interesuje mnie
szczególnie przeznaczenie budynku po Zespole Szkół Nr 1, w Szkole
Podstawowej Nr 11. Gimnazjum Nr 5 przy ul. Focha, to zostawię na Później.
Jakie ma Pan, Panie Prezydencie, plany związane z zagospodarowaniem
budynku i terenu wokół niego? Mówił Pan na spotkaniu z rodzicami,
że te nieruchomości nie przypadną stowarzyszeniom związanym z Bałtowem.
Proszę bliżej powiedzieć, jaki ma Pan pomysł na ich zagospodarowanie.
Chciałbym dodać, że nie jest łatwo zagospodarować takie obiekty. Nie chcę,
by podzieliły te budynki los budynku po likwidowanych szkołach. To ja
powiem: w Chocimowie – Gmina Kunów, Brzeziów – Gmina Opatów,
w Suchodólce – Gmina Ożarów, gdzie – mimo zapewnień władz – od wielu lat
nie ma inwestorów.
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I Panie Prezydencie, chciałem się odnieść tutaj do przedmówcy, co mówił,
że radni niektórzy chcą przejąć szkoły. To w związku z tym mam takie pytanie.
Panie Prezydencie, jak może wspierać Fundację „Szkoła bez barier”, która
tworzy się po likwidowanej Szkole Podstawowej Nr 12? To fundacja żony
prawdopodobnie – chciałbym, żeby się Pan Przewodniczący odniósł – i męża
Pani Radnej Pikusowej – żebyście się odnieśli ludziom, czy to prawda, czy nie.
Jaki wizerunek Rady Miasta kreują radni swoim postępowaniem?
Zdecydowanie potępiam takie działania i odcinam się od takiego postępowania.
To jest karygodne postępowanie radnych, którzy likwidują szkoły, by później
przejąć majątek. Tak nie może być. Proszę powiedzieć, dlaczego toleruje Pan
tworzenie takiej fundacji. I Panie Prezydencie, osobiście do Pana, bo tu Pan
pięknie mówił – ja chodziłem, na kilku spotkaniach byłem – i mówił Pan,
że od 10 lat spada liczba urodzeń dzieci. A dlaczego? Bo ponad 20 tys. ludzi
wyjechało za granicę. I Panie Prezydencie, tu kosztem dzieci w likwidowaniu
szkół chce Pan – tak, jak Pan mówił – robić inwestycje: drogi, kawałek
chodnika. Nie może tak być, że kosztem dzieci, które, to jest przyszłość naszego
miasta, likwidować szkoły. Nie może tak być, Panie Prezydencie. I odnośnie –
tu Pan likwiduje szkoły, i przez to jest mniej ludzi, Panie Prezydencie – tu nie
mówię zgryźliwie – ja na przykład uczciwie mówię, że nigdy bym się nie
zgodził na taką pensję – ja, co głosowałem dla Pana, nie złośliwie to mówię.
Przez to, że jest mniej ludzi, to i pensja powinna być mniejsza. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – Dziękuję. Czy są pytania do
projektu tej uchwały Państwa Radnych? Proszę Pana Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Wszyscy zebrani Goście! Powiem tak –
wspomniałem to wczoraj na Komisji oświaty i powtórzę – rzeczywiście Zespół
Szkół Nr 1 jest w bardzo ciekawym położeniu, można powiedzieć –
strategicznym położeniu komunikacyjnym. Z każdej niemal strony jest
możliwość dowozu. Moja uwaga, a może i podpowiedź. – może rozwiązać
pewien niesmak pewnej grupy chociaż mieszkańców i spróbować rozmawiać
jeszcze, Panie Prezydencie, ze Szkołą Nr 8, bo być może ten MKS na dzień
dzisiejszy – już pomijam prywatnego przewoźnika – może by bezkolizyjnie
dowiózł do Zespołu Szkół Nr 1. Uważam, że – po pierwsze – jeżeli już jest
miejsce i jest zapytanie, na które myślę, że odpowiedzi będą padać złożone,
mojego przedmówcy, to być może obiekt będący na skraju miasta będzie miał
inną funkcję, bo gdzieś tak bokami informacje „chodzą”, a tutaj byśmy dołożyli
jeszcze młodzież i na pewno ten koszt jednostkowy na ucznia o wiele, wiele by
zmalał. I może w tym kierunku, gdyby takie myślenie było, jest to moja sugestia
i zarazem powiem – jako wytrawnego nauczyciela już emerytowanego, mogę
tak powiedzieć – ponieważ byłem z każdej strony – i uczniem, i nauczycielem,
i dyrektorem, a więc ten mechanizm, jak to się mówi, rozpoznawałem z każdej
strony i mogę polemizować, oczywiście będąc tym nauczycielem na każdym
szczeblu, łącznie ze szkołą wyższą. Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Panią Wiceprezydent.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Za chwileczkę głos zabierze Prezydent, odpowiadając na pewne Państwa
pytania. Ja chciałam tylko zauważyć jedną rzecz. Ten projekt uchwały
i dzisiejsza sesja nie jest sesją likwidacyjną szkoły. Projekty dotyczące
likwidacji poszczególnych szkół zostaną postawione w drugiej połowie miesiąca
marca. Uchwała, nad którą w tej chwili Państwo debatujecie, ma bardziej
administracyjny charakter. Jest to rozwiązanie „czapy” z dniem 31 sierpnia
i obojętnie, jaka nawet by była data, to Szkoła Podstawowa Nr 11 istnieje
i Gimnazjum Nr 5 istnieje. Jeszcze raz powtarzam, ze sesja likwidacyjna,
również odnosząca się do tych szkół, jest to druga połowa marca. Natomiast,
w tej chwili nawet pytania, które padały o przyszłość itd. – tak mnie się wydaje
– bardziej one mają sens na drugiej tej sesji, bo tam będziemy dyskutować
o likwidacji poszczególnych tych szkół. Walor tej uchwały jest czysto bardziej
techniczno – administracyjny. Nie można zlikwidować, czegoś, co jest
w środku, jak się nie zlikwiduje „czapy”. Podjęcie tej uchwały – jeszcze raz
mówię – nie oznacza likwidacji tych dwóch szkół.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Pan Prezydent zabiera
teraz głos. Bardzo proszę.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Pan radny Kaszuba chciał zabrać głos? To może proszę bardzo, ja też
oddam głos. Proszę bardzo.
Radny D. Kaszuba – wydaje mi się, że pierwszy chciałem oddać głos panu
prezydentowi. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Biorąc pod uwagę opinię
protestujących rodziców uczniów Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 przy
ul. Ferdynanda Focha, negatywną opinię Kuratora Oświaty w Kielcach oraz
negatywną opinię Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego br., jak również biorąc pod
uwagę wskaźniki EWD wspomniane dzisiaj, czyli wskaźniki Edukacyjnej
Wartości Dodanej, pragnę oświadczyć, że przy wspomnianym dzisiaj projekcie
uchwały nr 14 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych Nr 1
w Ostrowcu Świętokrzyskim – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie
głosował przeciwko tej uchwale. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – proszę Pana Prezydenta o zabranie
głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Szanowni Goście! Sytuacja jest trudna. Ja powtórzę jeszcze raz.
Na restrukturyzację oświaty w mieście był czas wcześniej, został on przespany –
mam odwagę powiedzieć o tym publicznie. Można to było zrobić dużo
wcześniej, czy w mniejszym obciążeniu. Ja również mógłbym udawać, że nie
widzę tego problemu i zapożyczać dalej, zadłużać gminę w nieskończoność,
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w którymś momencie doszlibyśmy do ściany. Mielibyśmy przysłowiową
ciemność, zgaszenie światła w Ostrowcu. Szanowni Państwo! Powiecie, przez
brak rozwagi doprowadzono do tego, że zadłużenie od nauczycieli, zadłużenie
z powodu nie płacenia ZUS-u, składek ZUS-u od pracowników oświaty wynosi
ponad pół roku. Ja nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji, że w mieście
będziemy się zadłużać i w mieście nie będziemy płacić ZUS-u od nauczycieli.
Drodzy Państwo! Przykład z dnia dzisiejszego – 160 bezrobotnych nauczycieli.
Państwa dzieci też za chwilę pójdą na studia i za chwilę będą wchodzić
w jakiś zawód. Ja bym chciał, aby wybierając określone zawody, te dzieci miały
możliwość realizowania swoich pasji, swoich życiowych planów. Wczoraj
zaprosiliśmy bezrobotnych nauczycieli, bezrobotnych, którzy są zarejestrowani
w Urzędzie Pracy. Podam przykład: z nauczania początkowego na jedno
miejsce, na jedno miejsce, które zostało zwolnione w jednej ze szkół
podstawowych, jest 23 bezrobotnych, 23 bezrobotnych na jedno miejsce
w nauczaniu początkowym. Dzisiaj odbyły się rozmowy kwalifikacyjne przy
udziale dwóch dyrektorek naszych szkół podstawowych i pana naczelnika,
i została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna – drodzy państwo, nie
napawa mnie optymizmem taka frekwencja. Nie jest to dobre, kiedy mamy,
kiedy państwo wykształciło tych nauczycieli, kiedy oni są zarejestrowani jako
bezrobotni, kiedy pobierają zasiłek, albo są bezrobotnymi bez prawa do zasiłku.
System oświaty w mieście powinien zostać wcześniej zreformowany. Państwo
też dobrze wiecie – w szczególności zwracam się do tych, którzy funkcjonowali
tutaj, w Radzie Miasta wcześniej. Powtórzę: mamy ok. 170 nauczycieli na 520,
którzy mają prawa emerytalne, są emerytami i mają prawa do świadczeń
kompensacyjnych. Zaproponowaliśmy z panią prezydent 12 pensji, 12 pensji dla
tych, którzy zechcą skorzystać z tych świadczeń nabytych. Nie ma odzewu, nie
spodziewamy się, nie widzimy tutaj wielkiego tłumu podań o przejście
na emeryturę. To pokazuje stan, w jakim jesteśmy. Możemy protestować,
możemy dalej udawać, że nie ma problemu, przecież proszę się postawić
w mojej sytuacji. Dla mnie najłatwiej byłoby nic nie robić, dryfować, nie byłoby
problemu. Nie byłoby takich dyskusji, takich emocji. Ale ja chcę zapewnić
rozwój temu miastu i dać szansę tym, drodzy państwo, dać szansę tym dzieciom,
aby miały lepsze warunki. W ramach reorganizacji oświaty zaproponowaliśmy
zwiększenie godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowania
fizycznego, zajęć z plastyki, z muzyki, zajęć korekcyjnych, zajęć dodatkowych
z języków obcych. Padały tu słowa o likwidowanych szkołach w innych
gminach. Ja też powtórzę: w sąsiedniej gminie mamy szkołę, do której
uczęszczają w większej ilości nasze dzieci, bo ona ma lepszą ofertę. Bo jest tam
od samego początku dwa języki. Są bardzo dobre wyniki, są bardzo dobre
wyniki w tej szkole. Ja też chciałbym, aby – myślę, że to jest nasza intencja –
aby to szkoły w mieście miały lepsze oferty. Pan radny zacytował tutaj szkoły
z sąsiednich miejscowości. Ja życzyłbym sobie, aby do nas te dzieci ściągały
i abyśmy my byli liderami. Ale jak państwo spojrzycie na wyniki gimnazjalne,
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to w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim mamy najsłabsze wyniki. Powtórzę:
najsłabsze wyniki testów gimnazjalnych są w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Nie chcę tutaj urazić włodarzy ościennych gmin: Waśniowa, Kunowa, Bałtowa,
Bodzechowa czy Ćmielowa – tam te wyniki są lepsze. U nas słabsze. Najsłabsze
w Ostrowcu, nawet w województwie średnia jest większa niż my. A jesteśmy
drugim miastem. To pokazuje stan, w którym ta nasza oświata jest. Ja mam
odwagę publicznie o tym mówić i miałem odwagę podjąć decyzję
co do reorganizacji tej oświaty.
Drodzy Państwo! W dniu dzisiejszym rozmowa z księdzem dziekanem.
W Ostrowcu Świętokrzyskim w ubiegłym roku 670 zgonów, a 380 urodzeń.
Państwo chcecie dyskutować z tymi faktami, a to są liczby twarde. Ja też
chciałbym, Panie Radny, aby w Ostrowcu było 72 tysiące mieszkańców, nie 38,
ułatwiłoby to nam wszystkim pracę. Jeżeli państwo widzicie te wysiłki i te
zabiegi, które czynimy, aby pozyskać grunty, aby znaleźć inwestorów, aby dać
możliwość pracy. Jeżeli, Szanowni Państwo, jeżeli dzisiaj budżet MOPS-u
to 41 mln złotych, a na inwestycje w mieście jest 2 – 2,5, to pokazuje skalę.
Jeżeli dzisiaj MOPS wspiera pośrednio w różnych formach ponad 5.600 osób,
to jak przeliczycie państwo te 41 mln, to średnio wychodzi ok. 7 – 8 tysięcy
na każdego korzystającego z MOPS-u. A jak rozmawiam z przedsiębiorcami,
którzy chcą zatrudnić ludzi w określonych zawodach, to czasem jest z tym
problem. To pokazuje też skalę, z jaką się musimy zderzyć i z jaką musimy
podjąć działania. Ja bardzo dziękuję Panu Mariuszowi Skwirowskiemu
za propozycje wspólnych zakupów. Ja też powinienem zapytać tych, którzy
tu wcześniej byli, czemu tego nie robiono. To są dobre działania, dobre kierunki,
takie wspólne grupy będą również w innych instytucjach. Podjęta też jest
decyzja, że remonty w tych szkołach będą koordynowane przez miasto, żeby to
było przemyślane. Tak, jak podjęta została decyzja co do zaproszenia
do rozmów kolejnych inwestorów, którzy są zainteresowani otwarciem miejsc
pracy. My musimy przyciągać miejsca pracy, musimy dać szansę młodym
ludziom, powtórzę: młodym ludziom, którzy mają tutaj mieć możliwość pracy.
Dzisiejszy konkurs wygrała młoda nauczycielka, dwudziesto paroletnia, która
skończyła dobre studia, ma dodatkowe kwalifikacje i która wejdzie w ten rynek
oświaty – i to jest jedna z jaskółek. Ale takich konkursów i takich naborów
powinno być więcej. Z Urzędu Miasta odejdzie 8 osób w tym roku, emerytów,
którzy tu pracowali. Bardzo dobrych pracowników, ale nadszedł czas, aby
ustąpili miejsca innym. Drodzy Państwo! Z MOPS-u w tym roku odejdzie
ok. 14 osób. To też pokazuje skalę, gdzie byliśmy, a gdzie jesteśmy, a gdzie
powinniśmy być. My nie oprzemy tego miasta o samych emerytów. My musimy
zrobić wszystko, aby tutaj miała miejsce, aby tworzyć miejsca pracy, aby
zachęcać do przyjazdu tu. Ja się zgodzę z tymi słowami, które padły tu ze strony
Panów Radnych. Tylko proszę zobaczyć, doszliśmy do takiego momentu,
w którym ja miałem odwagę o tym publicznie powiedzieć, miałem odwagę
podjąć konkretne decyzje. Nie da się tego w nieskończoność przeciągać. To
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kosztuje wszystkich, te emocje dotyczą wszystkich: i radnych, i rodziców,
i tych, którzy chodzili do tych szkół. I tych, którzy w pośredni, bądź bezpośredni
sposób mają z tym styczność. Ale świat nie znosi próżni. Stanie w miejscu to
cofanie się. Stąd taka, a nie inna decyzja, która zawsze mogła być lepsza,
zawsze mogła dotyczyć innych szkół, ale zgodzicie się państwo, że ta reforma
systemu oświaty w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim musi zostać
przeprowadzona. Od tego odwrotu nie ma. Ja potwierdzę kolejny raz to, co
mówiliśmy w bezpośrednich rozmowach z nauczycielami. Powtórzę: wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w tych placówkach zostaną przeniesieni do innych,
naszych jednostek, w pełnym wymiarze godzinowym. Czyli jeżeli ktoś miał
etat, dalej będzie miał etat. Dalej będzie pracował w innej placówce, aby
osiągnąć właściwy wiek. Dotyczy to w szczególności bardzo dobrych
nauczycieli ze szkoły nr 8, ze szkoły nr 11, czy ze szkoły nr 12. Takie szanse dla
tych nauczycieli w tym roku są, w tym roku mamy takie możliwości.
W przyszłym takich szans może nie być. Bo zauważcie państwo, że z roku
na rok liczba dzieci ubywa. Nie wiem, jakich czarów trzeba by użyć i nic się tu
nie zadzieje, żeby nam liczba dzieci się zwiększyła. Z demografią tu nie ma
dyskusji. To pokazuje tendencje. Przykro mi jest, że to ja publicznie zacząłem
pierwszy o tym mówić. I to ja podjąłem tę decyzję. I to państwo jako radni
jesteście też tymi prekursorami, którzy podjęli się tego zadania. Ale jestem
przekonany, że te działania przyniosą właściwe efekty. Że poziom nauczania
w naszych szkołach podniesie się, że warunki w naszych szkołach będą coraz
lepsze i że te dzieci skorzystają. Nie jestem w stanie zagwarantować szkoły
w odległości 50 – 100 metrów dla każdego rodzica. Nie ma takich możliwości.
Pan Radny tutaj wspomniał o szkołach, o inicjatywach stowarzyszeń – ja wesprę
każde stowarzyszenie, każdą fundację, każdą inicjatywę i proponuję również
dzisiaj Panu Skwirowskiemu i rodzicom, bądź nauczycielom, zawiązanie
również organizacji prawnej, która przejmie szkołę „jedenastkę”. Jest na to
szansa, ja nie przekazuję żadnego majątku – żeby była jasność. Żeby Pana
Radnego nikt w błąd nie wprowadzał… Panie Radny: to radni decydują
o sprawach majątkowych, nie prezydent. Więc w ten sposób. Jeżeli te szkoły
będą prowadzone przez stowarzyszenia, a proszę zobaczyć, że jak Pan spojrzy,
jak Państwo spojrzycie, to jedna ze szkół, dwie właściwie prowadzone przez
stowarzyszenia: katolicką i - ma najlepsze wyniki, najlepsze wyniki. Ale też są
gminy, mogę też cytować jedną z podkieleckich gmin, w każdej jednej, którą
Pan wymienił, są szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. Są gminy, gdzie na
osiem placówek, pięć jest prowadzonych przez stowarzyszenia, tylko trzy przez
gminę. To jest konkurencja, to rodzice wybiorą te placówki, gdzie będą się
dzieci uczyć. Bo to kadra nauczycielska poprzez swoje zaangażowanie jest
w stanie przekonać do siebie rodziców. Stąd taka decyzja, a nie inna. Dementuje
też to, co państwo próbujecie publicznie rozgrywać. Pan Radny zauważył, że nie
ma chętnych na wiele budynków. Ja dzisiaj nie mam kolejki również chętnych,
którzy chcą przejąć te szkoły, budynki. Nie mam, powtórzę się Panie Radny: nie
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mam. Już Panu odpowiadam. Nie ma żadnej inicjatywy, żeby tę szkołę dzisiaj
ktoś chciał przejąć. Nie ma – powtórzę. Dementuję plotki, jakoby były
jakiekolwiek próby. Powiedziałem publicznie w tej szkole, że nie będzie tam
stowarzyszenia „Bałt” i nie będzie tam hospicjum, chociaż powiem, że akurat
Ksiądz Anioł w temacie hospicjum rozmawiał. Ale powtórzę się: nie będzie
tego, nie jest to moją intencją. Więc uspokajam, jestem otwarty na to, aby
rodzice i osoby wspierające rodziców założyły stowarzyszenie, fundację bądź
inną organizację prawną i aby przejęły prowadzenie tej placówki. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Radnego
Sajdę o zabranie głosu.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Ja mam takie pytanie, bo chciałem ad vocem odpowiedzieć,
zapytać. Panie Prezydencie! To czyja wina, że takie są wyniki? Czyja wina? Co
robił Wydział Edukacji? Przecież to się nie stało z dnia na dzień. Co robił?
Niech Pan mi odpowie. Co robił Wydział Edukacji, że takie wyniki są? I Panie
Prezydencie, ja rozmawiałem z Panem Starostą Dudą i powiedział mi tak:
powiedz Szanownemu Panu Prezydentowi, żeby się nie martwił o jego
zadłużenie, o szkoły, bo on sobie da radę, już spłacają. I żadnej szkoły nie
będzie likwidował. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – dziękuję. Poproszę panią
o zabranie głosu, proszę się przedstawić.
Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników
Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” – Agata Adamek – Dzień dobry Państwu! Agata Adamek –
Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników
Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”. Ja na wczorajszej komisji obszernie i wielokrotnie zajmowałam
głos i bardzo się cieszę, bo wygląda na to, że państwo radni należący do Komisji
Edukacji przekonali się co do niesłuszności podejmowania tego kolejnego kroku
– bo to jest kolejny krok w procesie likwidacji „jedenastki”, zdejmowanie tej
„czapy”, czy rozwiązywanie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1. Ja tylko chcę
zwrócić uwagę na jeden fakt, bo już nie będę się powtarzać, tutaj już właściwie
wszystko wybrzmiało. Chcę powiedzieć, jak wygląda liczebność szkół
w Polsce. Proszę Państwa, proszę posłuchać uważnie. Szkół, które liczą około
300 uczniów i więcej, jest jedynie 5%. 95% szkół w Polsce to są szkoły, które
liczą mniej niż 300 uczniów. Zespół Szkół Publicznych Nr 1 liczy 274 osoby.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę Pana Radnego Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Jako klub, to otrzymałem sugestię, aby
wypowiedzieć się ad vocem wypowiedzi Pana Prezydenta, zwłaszcza jej
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pierwszej części. Otóż, z szacunkiem zauważamy czas, jaki Pan Prezydent
poświęca analizie sytuacji finansowej szkół powiatu ostrowieckiego. Jest to
chyba taki duży okres czasu, że mieszkańcy słyszą o sytuacji szkół powiatu
i na zebraniach rad osiedlowych, i my na sesji Rady Miasta, i w wywiadach
Radia Kielce. No, ja z całym szacunkiem dla tego poświęconego czasu na tę
analizę sytuacji finansowej Starostwa, pragnę stwierdzić, że tutaj zajmujemy się
sprawami szkół podlegających gminie Ostrowiec Świętokrzyski. I nie są to
licea, nie są to szkoły średnie, mówimy dzisiaj konkretnie o Zespole Szkół
na ul. Focha, dlatego też prosiłbym, aby sytuacji finansowej Starostwa
Ostrowieckiego nie stosować jako argumentu, czy też straszaka
w podejmowaniu naszych decyzji, które w żaden sposób tych spraw nie dotyczą.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – dziękuję. Pan Prezydent chciałby
zabrać głos?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – króciutko, ad vocem. Jako Prezydent tego
miasta żywotnie interesuję się wszystkim co dotyczy miasta, a miasto jest
największym organem w powiecie. Jestem na bieżąco z Panem Starostą
Zbigniewem Dudą, mogę mu tylko współczuć, że zastał taki stan, sobie również,
że mam taką sytuację. I myślę, że komunikujemy się bezpośrednio we dwóch
tak, że Panie Radny nie będę prosił o przekazywanie, osobiście porozmawiam
z Panem Starostą. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – dziękuję. Pan chciałby zabrać
głos? Nazwisko Pana?
Pan Paweł Kurek – Paweł Kurek. Dzień Dobry Państwu! Ja chciałbym się
spytać o parę spraw. Przede wszystkim straszą nas – ja jestem przedstawicielem
szkoły nr 11, Zespołu Szkół Nr 1 – straszą nas na spotkaniach, że jeżeli byśmy
czekali, to skończyłoby się jak wariant skarżyski. Chciałbym przypomnieć,
że w Skarżysku zlikwidowano dwie szkoły, które łącznie mają 107 uczniów
bodajże. Proszę sobie zobaczyć, ile te nasze szkoły mają wszystkich.
Tą w Skarżysku, którą się nas straszy, zlikwidowano dwie szkoły, w której
w jednej było 67 dzieci z „zerówką”, a w drugiej – 48. Chciałbym się spytać
jeszcze Panów Radnych, jak się czują likwidując większą szkołę liczącą
280 osób, a w jej miejsce tworzące szkołę mniejszą na podstawie gimnazjum
nr 5? Gdzie tych osób będzie ok. 130? Proszę mi powiedzieć, ile się dopłaca do
tych szkół wielkości w Ostrowcu? Nie będę wymieniał dzielnic, gdzie te szkoły
są. Ale to jest od 500 tys. do miliona złotych. A nam się mówi o ekonomii
i o oszczędnościach. Jakie to są oszczędności? Chciałbym jeszcze przypomnieć,
że wyniki Zespołu Szkół Nr 1 nie są takie przypadkowe. 70% dzieci w tej szkole
wymaga opieki psychologicznej i psychiatrycznej. To jest bardzo dużo.
Chciałbym zauważyć, że normalna dotacja od Państwa na dziecko w szkole jest
ok. 4,5 tysiąca. W naszej szkole to jest prawie 6.800. Proszę sobie to porównać.
Czy nie znamy powodów, dlaczego te koszty były stosunkowo wysokie? Ale nie
specjalnie, bo średnia dopłaty na ucznia w Ostrowcu to jest 3.400, dokładnie
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taka sama, jak w szkole nr 11, w całym zespole. Dokładnie 3.400. Nie byliśmy
ani szkołą najdroższą, ani najmniejszą. Mimo to skazuje się nas na likwidację
i tworzy się gimnazjum w okolicy Pana Prezydenta. I on to im obiecał na radach
osiedlowych. To nie jest w porządku. Daje się szkołę dzieciom większym,
a małym dzieciom kilkuletnim każe się biegać do innych szkół. To nie jest
w porządku. I zobaczcie sobie w lusterko po tym głosowaniu i po następnym,
czy jesteście ludźmi, czy zobaczycie tam człowieka. To tyle.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – kto z Państwa Radnych chciałby
w sprawie tej uchwały zabrać głos? Nie widzę. A zatem poddaję projekt
uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Ferdynanda Focha 3 – z poprawkę: „z dniem 31
sierpnia 2015 r.” – pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 13 głosach za i 10 głosach przeciw
stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Radni RM w głosowaniu - stosunkiem głosów: 13 głosów za, przy 10 głosach
przeciw - podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych
Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Ferdynanda Focha 3.
Patrz uchwała Nr X/38/2015 - załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – proszę, Pan Radny Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Ja mam tylko takie pytanie
do koalicji. Co wygląda, wynika ze ślubowania? Komuście to ślubowali,
przysięgę składali tu, jako radni? Dziękuję.
15) Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – przechodzimy do następnego
punktu, a mianowicie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2015. Projekt
uchwały… Proszę o spokój. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji.
Proszę radnego Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu omawiany
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – dziękuję. Czy mają Państwo Radni
pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2015? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2015 podjęliśmy jednomyślnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2015.
Patrz uchwała Nr X/39 /2015 - załącznik nr 16 do protokołu.
16) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – i następna uchwała
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Budżetu, proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie
opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu omawiany
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – dziękuję. Czy Państwo Radni mają
uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem poddaję projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023 pod głosowanie. Kto jest za
przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023 podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015
– 2023.
Patrz uchwała Nr X/40 /2015 - załącznik nr 17 do protokołu.
Ad IV/Informacja Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotycząca
roszczeń odszkodowawczych na skutek uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz naliczania tzw. „renty planistycznej”
(załącznik nr 18 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – i przechodzimy do punktu IV –
mianowicie „Informacja Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
dotycząca roszczeń odszkodowawczych na skutek uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz naliczania tzw. „renty
planistycznej”. Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję tę informację,
szczegółowo z tą informacją zapoznawała się Komisja Strategii i Rozwoju
Miasta. Czy mają Państwo Radni do tej informacji?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Zanim pytania –
prośba i propozycja: 15 minut przerwy.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – jeśli Państwo Radni wyrażają
zgodę, to w takim razie robimy przerwę, 15 – minutową.
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Przerwa w obradach trwała od godz. 15.15 do godz. 15.37.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – witam ponownie po przerwie
Państwa Radnych i wszystkich obecnych gości. Proszę Państwa! Przechodzimy
do punktu IV – Informacja Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
dotycząca roszczeń odszkodowawczych na skutek uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz naliczania tzw. „renty
planistycznej”. Wszyscy dostaliśmy w materiałach na sesję tę informację.
Szczegółowo z materiałami zapoznała się Komisja Strategii i Rozwoju Miasta.
Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do tego materiału? Nie widzę.

Ad V/Interpelacje i zapytania:
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek - A zatem przechodzimy
do następnego punktu porządku obrad, jest to punkt V – Interpelacje. Proszę
bardzo, Pan Senator chciał zabrać głos.
Senator RP – Jarosław Rusiecki – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo
Radni! Panie Prezydencie! Ja właśnie, to jest najlepszy punkt, to, o czym
chciałbym powiedzieć, interpelacja, zaproszenia, czy inne sprawy, które
najlepiej w tym mówić. A chciałbym serdecznie Państwa jeszcze raz,
wszystkich radnych, Pana Prezydenta, wszystkich gości, urzędników,
wszystkich Polaków – zaprosić na, w imieniu Społecznego Komitetu
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na obchody, które społecznym
sumptem kilka środowisk przygotowało na najbliższe dni. Chcę Państwa
zaprosić – można powiedzieć, że już za niedługo – bo o godz. 17.00, w sali
Michael przy Okólnej, odbędzie się konferencja, na której będzie wyświetlony
film „Posłańcy śmierci” i wykład pana dr Śmietanki – Kruszelnickiego
z Kieleckiego Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Komunistyczny aparat represji
wobec polskiego podziemia niepodległościowego”, o tym również będzie
debata, również w rocznicę święta ostrowieckiego „Strzelca” pan radny obecny
tu wśród nas, pan Dariusz Kaszuba, krótką prezentację przedstawi
ostrowieckiego Strzelca, który również 1 marca obchodzi swoje święto. W dniu
jutrzejszym, tutaj często przywoływane o wysokim poziomie nauczania
Katolickie Liceum i Gimnazjum przedstawi wieczornicę „Młodzi –
Niezłomnym”, w budynku przy ul. Niewiadomej 19. Natomiast w niedzielę
o godz. 9.00 środowiska, które współtworzą Społeczny Komitet Obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które od lutego 2011 r. jest
świętem państwowym, przyjętym ustawą, będzie zapalało znicze przy Rondzie
Narodowych Sił Zbrojnych, którego nazwa została kilka lat temu przyjęta przez
Radę Miasta Ostrowca. O godz. 18.00 będzie Msza Święta w Kolegiacie
Świętego Michała w Ostrowcu, w intencji Żołnierzy Niezłomnych, a wśród nich
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ostrowieckiego Żołnierza Niezłomnego, Pana majora Tadeusza Muchy
ps. „Róg” – żołnierza ruchu oporu w Armii Krajowej, a wcześniej Armii
Krajowej w czasie okupacji hitlerowskiej, a później żołnierza WiN w czasie
okupacji sowieckiej. I po mszy będzie marsz „Wilczym Tropem 1963”
z kolegiaty na cmentarz przy ul. Denkowskiej do mogiły ostrowieckich
harcerzy, którzy zginęli w 1920 r., w sąsiedztwie tej mogiły jest kwatera pana
majora, jak również zamordowanego przez UB księdza Trojnara. Bardzo
serdecznie wszystkich Państwa zapraszam!
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – dziękuję Panu Senatorowi
za zaproszenie. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać w punkcie „Interpelacja
i zapytania oraz odpowiedzi”. Proszę pana Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Chciałem zgłosić interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa
uczniów ostrowieckich szkół. W związku z przypadkami występowania
w ostrowieckich szkołach zjawisk uznawanych ogólnie za niebezpieczne – mam
tu na myśli agresję fizyczną i psychiczną i coraz powszechniejszą internetową,
stosowanie różnego rodzaju używek, zwracam się z prośbą o podjęcie działań
mających na celu poprawę sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży ostrowieckich szkół poprzez rozważenia zasadności powrotu
dyżurów Straży Miejskiej w gimnazjach oraz prowadzenie warsztatów
profilaktycznych oraz zajęć dla młodzieży przez odpowiednio przygotowanych
pedagogów, psychologów, terapeutów, a nawet tzw. trenerów ulicy, osób które
naprawdę będą chciały zmierzyć się z zagrożeniami, problemami młodzieży
i ich rodzin. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze
chciałby? Pan Artur Głąb, proszę.
Radny A. Głąb – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
naszego miasta, zarówno tych pieszych, jak i kierowców, interpeluję
o ustawienie lustra drogowego przy centrum handlowym osiedla „Pułanki”.
Ukształtowanie tego terenu, tego skrzyżowania i zabudowy handlowej jest takie,
że mieszkańcy, kierowcy wyjeżdżający od strony centrum w stronę
ul. Siennieńskiej, jak również idący od strony TESCO w stronę osiedla, mają
bardzo ograniczoną widoczność. Chodzą tamtędy dzieci, uczniowie do szkoły,
rodzice z wózkami, po prostu zwykli mieszkańcy, którzy – na skutek nagłego
wyjechania samochodu – nie mają gdzie uciec, gdzie się podziać. Dodać należy,
że wnioski w tej sprawie wielokrotnie były składane na Radzie Osiedla
„Pułanki” i są one uzasadnione wieloma przykładami – bez mała – tragicznych
zdarzeń, które – mam nadzieję – kiedy to lustro by tam stanęło, nigdy się nie
powtórzą. Podczas realizacji tego mojego wniosku, tej interpelacji, jeśli taka
potrzeba zajdzie, chętnie wskażę miejsce lokalizacji takiego lustra i proszę też
o odpowiedź na tą interpelacje, Pana Prezydenta, na piśmie. Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radną – Panią
Joannę Pikus.
Radna J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! W imieniu swoim i nas – koleżanek z Klubu Wyborczego
Wyborców Jarosława Górczyńskiego tj. Pani Marty Woźnickiej – Kuzdak, Pani
Ireny Renduda – Dudek, Ireny Kowalczyk – Kwiecień oraz Urszuli Uby –
wnoszę interpelację dotyczącą profilaktyki chorób zakaźnych u dzieci do 5 roku
życia za pomocą szczepień. Według rekomendacji Pediatrycznego Zespołu
Ekspertów ds. Szczepień, Ochrony przy Ministerstwie Zdrowia, priorytetem
na liście szczepień zalecanych są pneumokoki. Zakażenia pneumokokami
wywołują inwazyjną chorobę pneumokokowi, która może mieć szczególnie
ciężki przebieg u dzieci poniżej 5 roku życia. Jedyną skuteczną formą ochrony
przed pneumokokami są szczepienia ochronne. W związku z powyższym,
wnoszę jak na wstępie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Pana
Radnego Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Ja mam takie interpelacje cztery.
1) Panie Prezydencie! Kiedy będzie porządek na „rondzie nieudaczników”
w dzielnicy „Hutnicze”? Przecież tam jest tragedia, jak to wygląda. Ja się
dziwię, że jak Pan Marszałek Jarubas, jak jedzie do Ostrowca, to chyba szyby
ma przyciemnione, że nic nie widzi. Przecież jak pasy drogowe wyglądają?
Od „ronda nieudaczników” do Ronda Republiki Ostrowieckiej. Przecież to jest
skandal, Panie Prezydencie! Naprawdę, tak jak mówiłem, propozycje z zeszłej
kadencji, żeby Pan Marszałek kupił kozy i tam kozy puszczać.
2) I następną interpelację mam, Panie Prezydencie – od ul. Brody, jak MOMP
do ulicy, tam jest, Boernera – jest nauka jazdy tam elegancko, są bloki, Panie
Prezydencie, nasze bloki, podlegające chyba ZUM-owi, jak tam jest od kanałku
wzdłuż bloku, to nie wiem, czy tam jest jeszcze gorzej, jak na „Gutwinie”,
jeszcze gorzej, jak na „Gutwinie”. Nie może tak być. I to zgłaszałem w zeszłej
kadencji i nic się nie zmienia, Panie Prezydencie, naprawdę nic.
3) I jeszcze przy Staszica jest parking, są drzewa takie pochylone,
że zagrażają ludziom, co parkują samochody i tam bawią się dzieci, Panie
Prezydencie. Czy jest możliwość, żeby na tej długości ul. Staszica zrobić kilka
kratek burzowych, bo dzieci, idąc do szkoły, jak jest trochę deszczu,
są ochlapywane przez samochody, bo tam są kałuże.
4) Teraz przejdę, Panie Prezydencie, do takiej interpelacji jeszcze. Panie
Prezydencie!
Jakie
obecnie
składki
płaci
Gmina
Ostrowiec
za członkowstwo w Lokalnej Grupie Działania „Krzemienny Krąg”?
Co z przynależności do tego stowarzyszenia uzyskała do tej pory Gmina
Ostrowiec? Uważam, że niewiele, jak na razie to skorzystał tylko Bałtów. Gdy
ktoś spyta w Polsce o Ostrowiec, to pada odpowiedź, że to takie miasteczko
koło Bałtowa. Nie stać nas na takie marnotrawienie pieniędzy. Siedziba
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stowarzyszenia powinna być w Ostrowcu, może nawet w Muzeum
Archeologicznym, co wynika z nazwy „Krzemienny Krąg”, ale nie w Bałtowie .
Dość promowania przez stowarzyszenie prywatnego biznesu. Gmina Sadowie
już zrezygnowała z takiej formy promocji. Kiedy nasza gmina to zrobi? Jakie
kroki zamierza podjąć Pan Prezydent w tym względzie?
5) I następną mam. Panie Prezydencie! W połowie ubiegłego roku Pan
Prezydent Wilczyński obudził się po ośmiu latach i zaczął mocno promować
projekt „Ostrowiecki Browar Kultury”, tym razem w Partnerstwie Publiczno –
Prywatnym. Moim zdaniem, miasta nie stać na taką inwestycję i wydawania
tak olbrzymich pieniędzy, tym bardziej w takim partnerstwie, mamy nadmiar
wolnych obiektów, a będziemy mieć ich coraz więcej. Niewątpliwie potrzebna
jest siedziba dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jest w pierwszym
rzędzie, żeby miała solidne pomieszczenie. Można ją z powodzeniem przenieść
do niebawem opustoszałych obiektów. Może powstać – ja tak nie sugeruję Panu
– ale należy odremontować budynek Kina „Etiuda” i tam przenieść Miejskie
Centrum Kultury dla potrzeb naszej kultury. To wystarczy, tym bardziej, ze jest
jeszcze możliwość przejęcia budynku „Poczty Polskiej”, zamiany
z „Pocztą Polską” na inną nieruchomość, Panie Prezydencie. Jakie jest Pańskie
stanowisko w sprawie projektu „Ostrowiecki Browar Kultury”? Jak Pan
zamierza zagospodarować olbrzymi teren w środku miasta, który należał kiedyś
do Browaru Saskich? Czy dalej Gmina Ostrowiec będzie ponosić tylko straty
w związku z brakiem decyzji w tej sprawie od ponad 8 lat? I – Panie
Prezydencie – tam z młyna – nie wiem, czy wie Pan, ale chyba wie Pan – Panie
Prezydencie – wie Pan, ja wiem dokładnie, że wie Pan – Panie Prezydencie –
lecą cegły. Ja byłem świadkiem, bo szedłem do Prokuratury – przed gościem
akurat spadła cegła, miałem dwa takie przypadki.
6) I – Panie Prezydencie – taką mam prośbę, żeby – Panie Prezydencie – media
pokazywały nie tylko Pana, ale i Radnych i żeby więcej media – Panie
Prezydencie – chodzi mi, żeby sprawozdania było to tak ogólnie więcej,
interpelacji, to, co mówią radni. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Poproszę Radnego
Włodzimierza Steca o zabranie głosu.
Radny Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! W imieniu mieszkańców osiedla Piaski - Henryków oraz rodziców
dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
przy ul. Trzeciaków 35 zwracam się z prośbą o poszerzenie – rozbudowanie
parkingu, który usytuowany jest przy wjeździe do szkoły. Między obecnym
parkingiem a budynkiem prywatnym jest działka, która od wielu lat jest
niezagospodarowana, jest zniszczona przez i tak tam parkujące samochody.
Ziemia, a raczej piach i błoto z tego miejsca, roznoszone są na okoliczne ulice
oraz teren szkoły. Zapewne większa ilość miejsca parkingowego, tylko takiego
z prawdziwego zdarzenia, usprawni ruch samochodowy przy szkole oraz
zwiększy bezpieczeństwo przechodzących tam dzieci, jak również znacząco
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wpłynie na estetykę całego przyległego terenu szkoły. Dziękuję. (Interpelacja
stanowi załącznik nr 19 do protokołu)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Pan Radny Kaczmarski
Wojciech tu – widzę – chciał zabrać głos, proszę.
Radny W. Kaczmarski – Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Szanowni Goście! Ja chciałem zgłosić dwa tematy.
Pierwszy to jest takie po prostu przypomnienie. Chciałem się przypomnieć Panu
Prezydentowi odnośnie problemu podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”
i ta nieszczęsna Polna 7A, 7B. Chciałem się dowiedzieć, czy po prostu coś się
zmieniło, prawda, w tej sprawie, jakie są postępy, jak wygląda sytuacja,
w ogóle, na dzień dzisiejszy.
I druga sprawa – to jest raczej taka po prostu prośba o pomoc Pana Prezydenta.
Rada Osiedla „Złota Jesień”, która miała swoją siedzibę w wieżowcu przy
Radwana 14 na jedenastym piętrze, została po prostu – że tak powiem –
wyrzucona z tego lokalu z dniem 1 marca przez Zarząd i Radę Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. W tej chwili, po prostu, Rada będzie
bez lokalu, że ja po prostu sobie tego, nie wiem. Nie można po prostu prowadzić
działalności, prawda, bez jakiegokolwiek lokalu. Prosiłbym Pana Prezydenta
o pomoc. Sugerował nam pomoc Prezes Zieliński, ale chyba jest potrzebna Pana
jeszcze tutaj interwencja. Mówiło się o jakimś lokalu po starej Telewizji
Kablowej „DAMI”.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja jestem bardzo łagodnym człowiekiem.
Nie zamierzam Prezesa Zielińskiego „brać na dywanik”.
Radny W. Kaczmarski – Nie, ale może wystarczy porozmawiać po prostu,
może, po prostu skierować jakieś kierunki Prezesowi. Prezes jest raczej
przyjaźnie nastawiony do nas, nawet po prostu chciał jakiś lokal, po prostu, dać,
że tak powiem, bez jakichkolwiek opłat. Po prostu prosiłbym Pana Prezydenta,
o pomoc w znalezieniu lokalu dla Rady Osiedla „Złota Jesień”.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy to wszystko? Dziękuję.
Proszę Pana Pawła Celebańskiego.
Radny P. Celebański – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Wysoka Rado! Ja mam kilka spraw, postaram się szybko je
przedstawić.
1) W imieniu mieszkańców osiedla "Kuźnia" i "Trójkąt" chciałem prosić Pana
Prezydenta o rzetelny przegląd oświetlenia osiedlowego, które pozostaje
w zasobach zarządzanych przez Gminę na terenie w/w osiedli oraz niezwłoczne
usunięcie wszelkich usterek, nieprawidłowości i wadliwości, jak również
wyegzekwowanie od innych zarządców takiego samego działania. (Interpelacja
stanowi załącznik nr 20 do protokołu)
2) W imieniu mieszkańców osiedla "Kuźnia" wnoszę do Prezydenta Miasta
o montaż oświetlenia na odcinku ciągu pieszego, niedawno powstałych
schodów, które przebiegają przez park osiedlowy od ul. Kuźnia do budynków
wielomieszkaniowych przy ul. H. Sienkiewicza 65. (Interpelacja stanowi
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załącznik nr 21 do protokołu)
3) W imieniu mieszkańców miasta Ostrowca Św., w głównej mierze osób
w wieku ,,50+” i ,,60+” zwracam się do Prezydenta Miasta z prośbą
o rozważenie możliwości aktualizacji trasy przejazdu transportu miejskiego,
chodzi konkretnie o linie miejskie nr ,,3”, ,,8” lub też ,,9” w postaci uzupełnienia
wybranych kursów i skierowanie ich z ul. A. Mickiewicza pod Galerię
Handlową Ostrowiec. Kiedyś coś takiego było, natomiast to zostało
zlikwidowane. (Interpelacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu)
4) W imieniu mieszkańców. zwracam się z prośbą również o aktualizację trasy
przejazdu transportu miejskiego, linii miejskiej nr ,,3” w postaci uzupełnienia
3 – 4 wybranych kursów i skierowanie ich na ul. O. Zagłoby, w okolicę
Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. l Maja. Tutaj mieszkańcy zwracają się
z taką prośbą, ponieważ dużo mieszkańców z różnych terenów miasta użytkuje
te ogrody działkowe, zwłaszcza tam, przy ul. Zagłoby i mieszkańcy proponują,
aby te kursy zostały uruchomione w okresie od kwietnia do października
w godzinach 7-8 rano, 15-16 oraz wieczorem między godz. 19 a 20.
(Interpelacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu)
5) W imieniu mieszkańców ulicy Żurawiej, zwracam się do Prezydenta
z wnioskiem o montaż nieodpłatnej ogólnodostępnej tablicy informacyjnej
dla potrzeb zamieszczania dla mieszkańców informacji tzw. „użyteczności
publicznej". Mimo wielu próśb i wniosków składanych wcześniej, mieszkańcy
nie doczekali się takiej tablicy, także bardzo serdecznie o to proszę.
(Interpelacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu)
6) W imieniu mieszkańców zwracam się także – za pośrednictwem Pana
Prezydenta – do Starosty Ostrowieckiego, jako zarządcy drogi powiatowej –
ul. Adama Mickiewicza, o montaż pojemników na odpady komunalne, czyli
tzw. koszy na śmieci przy drodze w/w, a wiec przy ul. Adama Mickiewicza –
od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza, w stronę ul. Żabiej. (Interpelacja
stanowi załącznik nr 25 do protokołu)
7) W imieniu mieszkańców osiedla „Kuźnia” również zwracam się
do Starosty Ostrowieckiego – jako zarządcy drogi powiatowej –
ul. Henryka Sienkiewicza – o poprawę stanu nawierzchni chodnika przy
w/w drodze, na wysokości pomiędzy ul. Sosnową a ul. Dobrą. (Interpelacja
stanowi załącznik nr 26 do protokołu)
8) W imieniu mieszkańców budynku wielomieszkaniowego nr 27
przy ul. Polnej zwracam się do Starosty Ostrowieckiego, jako zarządcy
w/w drogi o uregulowanie przeznaczenia terenu stanowiącego pas zieleni przy
w/w budynku poprzez uporządkowanie i nasadzenie nowej nawierzchni
trawiastej, zamontowanie barierek zabezpieczających od strony ulicy Polnej
w celu bezpieczeństwa poruszania się osób pieszych, tam bardzo często
dochodzi do tego, że po prostu dzieci, młodzież oraz dorośli też przechodzą
z przeciwnej strony do sklepów, które są zlokalizowane właśnie na parterze tego
budynku. (Interpelacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu)
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9) I ostatnie rzeczy to są zapytania w sprawie spółek gminnych. Chciałbym
zapytać Pana Prezydenta, jakie efekty dla spółek gminnych, jednostek
organizacyjnych i instytucji podległych Gminie Ostrowiec przyniosły, bądź też
przyniosą zmiany personalne, których dokonał Pan Prezydent w okresie
od 4 grudnia 2014 roku do 25 lutego 2015 roku? Jak też powyższe zmiany
wpłynęły, bądź wpłyną na efektywność funkcjonowania oraz co zmieniły bądź
zmienią w działalności spółek gminnych, jednostek organizacyjnych i instytucji
podległych Gminie Ostrowiec Świętokrzyski? (Interpelacja stanowi załącznik
nr 28 do protokołu)
10) I ostatnia sprawa. Zwracam się do Pana Prezydenta z postulatem
dotyczącym przedstawienia sprawozdań finansowych wszystkich spółek
gminnych, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury podległych Gminie
oraz Urzędowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za ostatnie 4 lata (a więc
chodzi tu o okres od 2010 do 2014 włącznie), z wyszczególnieniem:
osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów według rodzaju, a więc:
materiałów i energii, świadczeń na rzecz pracowników, usług obcych,
amortyzacji, podatków i opłat oraz pozostałych kosztów, przedstawienia
osiągniętego wyniku finansowego, zaciągniętych zobowiązań krótko-, bądź też
długoterminowych, z podaniem terminów spłat oraz wynagrodzeń pracowników
w/w podmiotów z podaniem wysokości na poszczególnych stanowiskach
i szczeblach organizacyjnych, oczywiście z zachowaniem klauzuli
anonimowości. Dziękuję. (Interpelacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Pietruszkę
o zabranie głosu.
Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Ja zwracam się w imieniu mieszkańców o remont nawierzchni
drogi na wysokości bloku przy ul. Iłżeckiej 69, w stronę – powiedzmy – ZUS-u,
koło biura podróży. Jest to odcinek drogi, która należy do miasta. Z informacji,
które uzyskałem, swój odcinek, ten dalszy, remontować planuje w tym roku
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Fajnie by było, gdyby połączyć
wspólnie ten remont i zrobić całość tej drogi. Jednocześnie chciałem
podziękować Panu Prezydentowi, Panu Naczelnikowi Bieniowi, za szybką
interwencję, która została zgłoszona przez mieszkańców na zebraniu
sprawozdawczo – wyborczym osiedla „25-Lecia PRL” – chodzi tutaj o pas
zieleni, o parkowanie samochodów. Dziękuję w imieniu mieszkańców. Panie
Prezydencie, Panie Naczelniku – dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Pan Radny Artur
Zawadzki.
Radny A. Zawadzki – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni! Panie
Prezydencie!
1) Ja chciałbym zapytać o zakres i czas wdrożenia restrukturyzacji osiedla
„Częstocice”. Czy restrukturyzacja to również infrastruktura drogowa?
Czy projekt odwodnienia ul. Paulinowskiej ma szanse na wcześniejszą
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realizację, niż zaplanowane środki pieniężne w prognozie finansowej? Jeśli nie
ma szans na wcześniejszą realizację, to potrzeba wykonać w najbliższym czasie
remont tej drogi, gdyż obecnie jest w bardzo złym stanie.
2) Nawiązując również do przejęcia szkoły, proszę o nie uwzględnienie budowy
świetlicy środowiskowej, gdyż w naszej szkole będzie możliwe jej
umiejscowienie.
3) Jeżeli chodzi o budowę boiska wielofunkcyjnego, to najlepszym miejscem
na jego umiejscowienie będzie plac obok szkoły. Istnieje uzasadniona potrzeba
utworzenia ośrodka kulturowego w tej dzielnicy poprzez zgromadzenie wielu
czynników tj. otwartej szkoły dla mieszkańców i boiska. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – Dziękuję. Kto z Państwa Radnych
jeszcze chciałby? Pan Andrzej Pałka, proszę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Goście na sali! Mam takie trzy problemy, które
daję pod rozwagę, które kwalifikują się na interpelacje.
1) Wiadomo, że mamy bardzo skromny budżet i ciężki budżet, który jest
budżetem elastycznym, bo widzimy jak często się już zmienia w tym krótkim
czasie i ciągle poddawany jest tutaj obróbce, ale niemniej jednak trzeba
powiedzieć, że na tworzenie tego budżetu potrzebne są jeszcze pewne warunki
do stworzenia, a takimi warunkami do stworzenia – nie jest to tylko moje zdanie
– są ulgi podatkowe dla małych przedsiębiorstw, działających jednoosobowych
przedsiębiorstwa – i tych handlowych i usługowych. Dzisiaj na pewno wołają
o wielką pomoc, a jutro będą przynosić złotówki, zapewne do gminy, będą
zmniejszać na pewno listę stojących w kolejce w Powiatowym Urzędzie Pracy
i myślę – Panie Prezydencie – że warta oby nad tym pomyśleć. Bo co się dzieje,
tak patrząc w nasz rynek ostrowiecki? Jak może punkt handlowy – bardzo
często jest to sklepik, działalność nawet rodzinna – konkurować z wielką
powierzchnią, skoro ta albo jest zwolniona z części podatkowej, dochodowej
handlowej, a tutaj płaci w całości. Dwa – częściej jest to podmiot spoza
Ostrowca Świętokrzyskiego, a więc wiadomo, że wszystkie z tym związane
dochodowe sprawy trafiają tam, skąd przybył do nas kapitał, a myślę, że tutaj,
w tej konkurencje są nasze instytucje, te instytucje, bardzo maleją i niekiedy
zaczynają się poddawać, a to, co już na jednej z sesji poruszałem, zaczynają
szukać rozwiązań w innych gminach, gdzie nawet i tam te sprawy podatkowe
są dla nich bardziej korzystne.
2) Kolejna sprawa – fakt, ze już można by mówić, ze już zimy nie będzie, ale
trochę pozostało po tej zimie, jaka była. Pasy, przejścia dla pieszych – one już są
tak wytarte i nawet już tu troszeczkę padało co do bezpieczeństwa wokół szkoły,
ale wskazane jest to, żeby to na naszych drogach odnowić.
3) I kolejny temat – dzisiaj już tutaj kolega wcześniej to poruszał – miał
pomieszczenie na działalność rady osiedlowej. Ja nie mam takiego
pomieszczenia, ale pamiętam jedno, co Pan Prezydent obiecał na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym – „proszę poczekać do kwietnia”. Ja tylko dzisiaj
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sygnał zostawiam. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Marka
Giemzę.
Radny M. Giemza – Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni! Panie Prezydencie!
Jednym z zadań miasta jest zapoznawanie mieszkańców z problemami rozwoju
samorządu lokalnego oraz ukazywanie zakresu działalności Prezydenta i Rady
Miasta, informowanie mieszkańców miasta o działaniach Prezydenta i Radnych
poprzez kampanie prowadzone na tablicach ogłoszeniowych, w prasie,
jak również za pomocą interesująco wykonanej strony internetowej Urzędu
Miasta. Proszę, aby odpowiednie służby miejskie przeanalizowały
zamontowanie tablic ogłoszeniowych przy głównych ulicach biegnących wokół
osiedli mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla „Gutwin”,
na którym obecnie nie ma żadnych bezpłatnych tablic ogłoszeniowych.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Pan Dariusz Kaszuba,
proszę o zabranie głosu.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję, Pani Przewodnicząca! Po raz czwarty
próbowałem to zrobić, aż wreszcie się udało. Dziękuję uprzejmie za udzielenie
głosu. Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
1) Pragnę przypomnieć, że w dniu 30 grudnia ubiegłego roku przypomniałem,
że w poprzednich kadencjach zwracałem się do Prezydenta w sprawie
zwiększenia wysokości stypendiów dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, osiągających najwyższe wyniki w nauce. Ponadto, 30 czerwca
2010 roku, a więc ponad 4 lata temu, zaproponowaliśmy zwiększenie
stypendiów za wzorowe wyniki w nauce z symbolicznej kwoty 100 zł
w semestrze do 200 zł. Zwróciłem się z zapytaniem – 30 grudnia ubiegłego roku
– czy w tym – bieżącym roku szkolnym 2014/15 są szanse na większe
docenienie wysiłku uczniów, stawianych jako wzór dla innych? Kwota
jednorazowego stypendium nawet w połowie nie pokrywa kosztów zakupu
kompletu podręczników, a powinna zachęcająco wpływać na tych, z którymi
wiążemy przyszłość naszego miasta. Odpowiedź na moje zapytanie nie została
w pełni udzielona – w piśmie, jakie otrzymałem, jest stwierdzenie, ze wiąże się
to „z koniecznością zwiększenia środków w budżecie o około 100%”. Dziękując
za to precyzyjne określenie, ponawiam pytanie i proszę o konkretną odpowiedź:
Czy w bieżącym roku szkolnym są szanse na większe docenienie wysiłku
uczniów, stawianych jako wzór dla innych? Mam oczywiście na myśli
podwojenie wysokości stypendiów dla najlepszych uczniów szkół Gminy.
Z pewnością przełoży się na podwyższenie wyników egzaminów końcowych,
których wyniki wywołują tak liczne emocje.
2) Panie Prezydencie! Mieszkańcy osiedla „Stawki” niejednokrotnie zwracali
się z prośbą o wybudowanie krótkiego i wąskiego odcinka chodnika
z tzw. pierwszych „Stawek” do bramy Zespołu Szkół Publicznych
na os. Stawki 35. Radni Rady Miasta składali w tej sprawie interpelacje,
32

zbierane i dostarczone poprzedniemu Prezydentowi były podpisy rodziców,
proszących o bezpieczną drogę dla swoich dzieci – bez oczekiwanego efektu.
Dziś mija równy rok od ostatniego przypomnienia tej sprawy. Może w bieżącym
roku uda wygospodarować się pieniądze na potrzebną inwestycję, zwiększającą
bezpieczeństwo najmłodszych w drodze do szkoły?
3) I kolejna sprawa. Otóż, w związku z sugestiami mieszkańców, zapytuję
również, czy jest możliwe udrożnienie drogi dla pojazdów w poprzek osiedla
Stawki – miedzy ulicami: Hubalczyków i Aleją Jana Pawła II,
co znacznie zmniejszy ruch pojazdów przy przedszkolu i zespole szkół?
4) Jak usłyszeliśmy wcześniej, Szanowni Państwo, l marca to ogólnopolski
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony uroczyście w całym kraju
od kilku już lat. W tym dniu Polacy czczą pamięć żołnierzy i ofiar
komunistycznego terroru. Zwracam się z zapytaniem, w jaki sposób władze
miasta uczestniczą w tym patriotycznym święcie?
5) I sprawa piąta. Otóż, nie tylko ostrowieckie, ale również ogólnopolskie media
– mam tutaj na myśli Wiadomości TVP z 20 lutego br. – donoszą
o kłopotach Szpitala Powiatowego w naszym mieście, borykającego się
z nietrzeźwymi pacjentami. Zwracam się z zapytaniem, czy Pan Prezydent
planuje utworzenie jakiegoś miejsca na terenie miasta, przeznaczonego
do przebywania osób nietrzeźwych?
6) I ostatnia sprawa. Ostrowieckie media poinformowały niedawno o tym,
że MWiK-owi brakuje jedynie około 150 przyłączeń do osiągnięcia efektu
ekologicznego, z założeniem 3521 RLM-ów, co ma zostać oficjalnie
potwierdzone już 30 maja br . To bardzo dobra informacja, która pozwala mieć
nadzieję, że Gmina nie będzie musiała zwrócić ponad 70 mln zł z tego projektu,
co byłoby równoznaczne z katastrofą finansową. Zwracam się z prośbą
o udzielenie informacji, czy był przeprowadzony jakiś audyt efektu
ekologicznego, trwającego przecież kilka lat? W tym czasie mogło dojść
do migracji mieszkańców i liczba rzeczywistych podłączeń mogła przecież ulec
zmianie. Weryfikacja tych danych za pomocą audytu da maksymalnie
wiarygodny wynik. Celowo powtórzyłem, pozwoliłem sobie powtórzyć tą
interpelację, jako, że kolega Radny Sajda…
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Rozumiem, że nie ściągał Pan z Radnego
Sajdy? Bo to Radny Sajda wyszedł z taką inicjatywą, a tu słyszę, że jest
podobna.
Radny D. Kaszuba – Ja rozumiem, że staram się nie przerywać nikomu, bo to
naprawdę potrafi wybić z tropu, ale mam nadzieję, że mogę kontynuować.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pan nie jest wybity, nie wyglądał Pan.
Radny D. Kaszuba – Staram się, Panie Prezydencie, staram. I otóż, kontynuując
linie pytania kolegi Radnego Sajdy, Pan Prezydent nie udzielił odpowiedzi
na temat audytu, więc powtarzam to pytanie i proszę o odpowiedzi na piśmie
na moje wszystkie zapytania. Dziękuję bardzo.(Interpelacje stanowią załącznik
nr 30 do protokołu)
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Poproszę o odpowiedzi Pana
Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni, Szanowni Goście! Odpowiadając w kolejności na zadawane pytania,
bardzo dziękuję za tą aktywność, wyjątkowa sesja, na początek wielka zgoda
i jednomyślność, teraz wielka aktywność.
Pan Mariusz Łata – bezpieczeństwo w szkołach. Jestem zwolennikiem
zwiększenia tego bezpieczeństwa i słusznie zwrócił Pan uwagę na to,
aby to bezpieczeństwo poprawić. To nie tylko teren szkoły, ale teren wokół
szkoły. Z przykrością stwierdzam, jeżdżąc po mieście, spacerując, że młodzież
gimnazjalna przed tymi budynkami różne rzeczy wyprawia. Nie jest do końca
dopilnowana i z tym się Państwo zgadzacie, nawet wnioskując o te rzeczy.
Jestem zwolennikiem zwiększenia godzin pedagogów, terapeutów – to, o czym
Pan zaproponował – nawet tzw. trenerów ulicy, psychologów. Jest takie
zapotrzebowanie. Cieszę się, że to Pan podniósł jako dyrektor i nauczyciel, bo to
też jest jednym z tematów tabu. Tu Pan Radny mi przyznaje rację, prawda?
Więc musimy zwrócić na to uwagę i dziękuję i będę proponował w ramach
reorganizacji systemu oświaty tego typu rozwiązania, aby zwrócić uwagę
i zwiększyć liczbę godzin właśnie w tych newralgicznych miejscach dla
psychologów, dla pedagogów, dla terapeutów, bo jest takie zapotrzebowaniem
i myślę, że właśnie jednym z elementów reformy oświaty będzie taka
inicjatywa. Dziękuję.
Pan Głąb – lustro drogowe – centrum handlowe, Pułanki. Jakby Pan był
uprzejmy sprecyzować, ale na spokojnie do Pana Naczelnika Bienia, bądź
Naczelnika Kowalskiego miejsce, nie widzę najmniejszych problemów – to jest
inicjatywa poprawiająca bezpieczeństwo. Sprawdzimy tylko, czy to jest przy
Alei Jana Pawła – wtedy jest to problem, czy wewnątrz – ale to prośba –
Naczelnik Bień lub Naczelnik Kowalski, dobrze?
Pani Radna Joanna Pikus – bardzo szeroki program, bardzo duża inicjatywa,
mająca na celu zabezpieczenie naszych najmłodszych na przyszłość. Ja jestem
zbudowany, ze jest taki wniosek, w szczególności Pań, skierowany dla naszych
najmłodszych. Do tej pory takich szczepień nasze miasto nie wykonywało.
W ramach pilotażu – tak jak i z budżetem obywatelskim, tak, jak i tu – myślę,
że znajdziemy rozwiązanie i znajdziemy środki, aby zaproponować taki program
dla mieszkańców – podkreślę – mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
dla naszych najmniejszych. Ja bym tylko chciał dopytać, bo tu nie padło – czy to
będzie jedna szczepionka, czy tych szczepionek ma być dwie, czy trzy i w jakim
one okresie muszą być przeznaczone.
Radna J. Pikus – Panie Prezydencie! W zależności od tego, która firma wygra
przetarg, możemy szczepić dzieci albo noworodki trzema dawkami – dwie
pierwsze dawki powinny być przyjęte w pierwszym roku życia, przypominająca
po skończonym pierwszym roku, więc trzy dawki wchodziłyby w schemat
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szczepienia. Jeżeli byśmy szczepili dzieci po ukończonym drugim roku życia
szczepionką, która daje większa odporność, wtedy wystarczy jedna dawka, jest
to Prevenar 13, także w drodze konkursu i – opierając się na analizie technologii
medycznych – będziemy w stanie wyłonić, która, w naszym przypadku –
patrząc również na dane statystyczne, jeżeli chodzi o sanepid, prawda, która
w naszym regionie byłaby bardziej wskazana.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Jest to o tyle istotna informacja, bo jeżeli
Pani mówi o tym, że w pierwszej kolejności, przy tym pierwszym szczepieniu
byłoby t rozłożone w czasie, czyli w pierwszym roku dwie szczepionki,
w drugim jedna – to sugerowałoby to dla nas, dla gminy, że w budżecie
musielibyśmy zarezerwować środki w cyklu dwuletnim, natomiast gdybyśmy
przyjęli wariant drugi – jednorazowej szczepionki, więc jest to wydatek
w budżecie rocznym – do analizy. Jestem za tym, aby nasi mieszkańcy
skorzystali z takiego prawa. Poproszę Panią Skarbnik o analizę, zobaczymy jak
wyjdzie, po pierwszych przetargach znajdziemy oszczędności. Bardzo dziękuję
za tą inicjatywę. Panie Radny! Jakby Pan nie zauważył, władza zmieniła się
4 grudnia. I widzę, jakby Pan był uprzejmy włączyć to, aby wszyscy słyszeli,
jeszcze raz bardzo proszę. Czyli słyszeliście Państwo wszyscy, że tutaj jest
wsparcie. Dziękuję. Przeanalizujemy, uważam, ze w imieniu wszystkich Pań
Radnych, bo mamy też Panią Radną Krysę, więc myślę, że Pani tez się włączy
tutaj w tą inicjatywę i poprze Pani to, prawda? Myślę, że to jest słuszna
inicjatywa wszystkich Pań, a że jest to w takim okresie przed 8 marca – Dniem
Kobiet, więc myślę, że będę wnioskował, aby taki by naszych najmłodszych był
wykonany.
Pan Radny Sajda – dużo interpelacji, dużo wniosków. Ja zapytam przewrotnie –
Pan wierzy w bajki? No widzi Pan. I cieszę się z takiego Pana realizmu.
Bo ja bym chciał, żebyśmy mówili wspólnym głosem – nie tylko tu – na sesji
Rady Miasta, ale i szerzej, aby pewne polityczne różnice nie dzieliły nas
w ważnych kwestiach i aby to, co ważne dla naszego miasta, dla Ostrowca,
dla naszych mieszkańców, miało szerokie wsparcie. Ja zabiegam o to i głośno
o tym mówiłem i było to publicznie powiedziane – powtórzę jeszcze raz – rondo
przy ciągu ulicy wojewódzkiej, przy ul. Świętokrzyska/Traugutta, na wysokości
starej bramy do huty, na wiosną zostanie całkowicie zmodernizowane
pod kątem architektury zieleni. Może Pan być pewny. Natomiast powiem tak –
z szacunkiem, Panie Włodku dla Marszałka. Jest Marszałkiem Województwa
Świętokrzyskiego – dobrze, Panie Rafny – byli też radni wojewódzcy z Pana
ugrupowania, nie wracajmy, idźmy w kierunku takim, abyśmy mogli pokazać
pozytywne efekty, zgodzi się Pan ze mną? Dziękuję. Jest inicjatywa, jesteśmy
po rozmowach, ma być to jedna z wizytówek, ja bym też chciał, aby wszystkie
ronda w mieście wyglądały w bardzo dobrym standardzie, myślę, że to
wszystkich nas by cieszyło. No właśnie, to wychodzi na to, że do tej pory nie
było… Dobra inicjatywa, w dobrą stronę.
Ulica Brody, w kierunku Boernera, precyzyjnie ul. Osadowa – wiem,
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do Osadowej – posprawdzamy. Jestem zwolennikiem uporządkowania i Pan
mnie zna – szkoda, że tak powiem – głośno krytykuje Pan działania władz
miasta, że to wszystko jest źle robione, ale myślę, że przekonam Pana do tego,
że pozytywne efekty przyniosą, tak tu donoszą. Myślę, że do Prokuratury Pan
z tym nie poszedł?
Ulica Staszica – parking i kratki – jestem za tym, aby na wiosnę na tym
parkingu poprawić standard, dokonać prac remontowych, ale i wymalować
miejsca parkingowe, żeby uporządkować, prawda? Więc to na pewno. Jeżeli
chodzi o kratki – to do sprawdzenia, czy jest możliwość dobudowania, czy jest
tam kanalizacja i czy jesteśmy w stanie to wykonać i zabudować. Sprawdzimy.
Krzemienny Krąg – był Pan radnym parę kadencji, jest Pan Radnym.
Ja przyglądam się tej inicjatywie, sprawdzam, jakie są korzyści i sprawdzę, ile
nas to fizycznie kosztuję. Nie chcę tutaj mówić dzisiaj. Intencja moja jest taka –
ja chciałbym, żeby Pan to zauważał, że jest różnica w mieście i miasto ma swój
charakter i ma swoją tożsamość. Więc tu tak zwracam się do Pana Radnego, aby
wziął pod uwagę moje bardzo dosadne słowa w tym momencie – jeżeli chodzi…
Nie byłem we Wrocławiu, jadę do Poznania. Krzemienny Krąg –
odpowiedziałem.
Ostrowiecki Browar Kultury – proszę, Panie Włodku, bo chciał Pan coś jeszcze,
nie? Proszę. Nie, naprawdę, na pewno Pan nic nie chciał? Ja oddaję głos.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, proszę o powagę
i proszę o kontynuowanie Pana Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Cieszę się z takiej interaktywnej reakcji.
Przed Browarem Kultury, przed dyskusją o Ostrowieckim Browarze Kultury,
stoimy wszyscy. Musi być to mocno przemyślane. Nie zgadzam się na tego typu
inwestycje, w których miasto wykładać będzie po 8 mln zł rocznie i nie będę
widział – jeszcze raz, Panie Radny, niech Pan to pokażę, żeby wszyscy widzieli.
Zgadza się Pan ze mną? Widzi Pan. Więc mamy jasność – nie będzie
Partnerstwa Publiczno – Prywatnego na tym browarze. Albo miasto jest stać,
aby to utrzymywać, albo musimy znaleźć inny pomysł. Jeżeli chodzi
o inicjatywę przeniesienia biblioteki do ZDK-u, czy do innego obiektu –
ja zgadzam się. Tak, jak Pan zauważył – będziemy mieli niedługo obiekty –
myślę, że Pan w końcu przekona się i poprze tą reorganizację oświaty i w tych
obiektach będzie możliwość umieszczenia tej Biblioteki. Z Pocztą i z terenami –
to jestem zwolennikiem przejmowania pewnych gruntów i Państwo na kolejnej
sesji usłyszycie, w sprawozdaniu przeczytacie, że wykonałem pewne ruchy.
Chcę się podzielić z Państwem informacją – wykonałem prawo pierwokupu,
kupiłem działkę, którą chciał sprzedać Syndyk Masy Upadłości dawnej huty
dla firmy Narzędziownia. Miasto zablokowało tą transakcję, wczoraj nabyliśmy
działkę o powierzchni 3.600 metrów za 20 tys. zł. Jeszcze raz nie słyszę. Ja się
z Panem zgadzam podwójnie, Pani Andrzeju, bo jak się podzieli te 3.600
metrów na 20 tysięcy, to 3 zł wychodzi metr kwadratowy. Ale to jest jedna
z działek. Kupiliśmy również 3 hektary w okolicach Nowego Zakładu, Panie
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Radny. Wykonaliśmy również prawo pierwokupu między Syndykiem Huty
Ostrowiec, dawnej huty, a Hutą Celsa. Kupiliśmy 3 ha gruntów na terenie
miasta. Panie Radny! Wykonaliśmy prawo pierwokupu. Kupiliśmy niecałe 3 ha
za 136 tys. zł, czyli – jak Pan to też przedzieli – to wychodzi 3 zł/m. Uważam,
ze są to bardzo dobre ceny. Pozwoli to na twarde rozmowy między stronami,
bo takie twarde rozmowy muszą się odbyć. Ja wiem, że te twarde rozmowy
wielu przeszkadzają. Państwo też podsycanie momentami moje twarde decyzje,
ale śmiem twierdzić i jestem przekonany, że na końcu usłyszę słowa
podziękowania, że to były dobre ruchy i dobre decyzje. W przyszłym tygodniu
poprosił o rozmowę Prezes Vilaseca. Będzie takie spotkanie. Jeżeli chodzi
o młyn – dobrą ma Pan wiedzę. Zaprowadzimy tam trochę ładu i porządku
w najbliższym czasie, uporządkujemy ten teren.
Jeżeli chodzi o media to niech Pan zauważy – nie ma mnie w Telewizji
Ostrowiec, ale inni są. To ja powinienem zapytać, ile płacą inni za to, że ich
pokazują. No widzi Pan. Precyzyjnie proszę. Jestem zwolennikiem, aby ten
przekaz dla naszych mieszkańców był i myślę, że on będzie, bo – tak, jak dzisiaj
Państwo interpelujecie, składacie wnioski – to są ważne wnioski. To się jeszcze
będzie zmieniać i ewaluować, tak jak tu opinia niektórych radnych, z której się
bardzo cieszę.
Pan Włodek Stec – parking przy szkole, ul. Trzeciaków. Ta szkoła jest nie
doinwestowana. Jest tam jeszcze wiele do poprawy. Pan Naczelnik Kowalski,
Pan Naczelnik Bień, którzy siedzą na sali, sprawdzą, czy jest to grunt miejski.
Jeżeli to się potwierdzi, spróbujemy wykonać tam utwardzone miejsca
parkingowe, by nie nazywać tego wprost parkingiem, ale umożliwić możliwość
postoju.
Pan Kaczmarski – Polna 7A. Cieszę się, ze Pan wierzy w moją skuteczność,
to budujące jest. Ja doprowadzę do wielu rzeczy jeszcze w tym mieście
i m.in. do uregulowania tej kwestii Polnej. To wpisuje się tez w rozmowy, które
za chwilę odbędę z Hutą a Syndykiem i Spółdzielnią Mieszkaniową. Powiem
tak – ja nie jestem zwolennikiem liczenia cudzych pieniędzy. Naprawdę.
Ja jestem zwolennikiem, żeby za dobrze wykonaną pracę było godziwe,
właściwe wynagrodzenie. Nie liczę radnym, w ilu są komisjach, w ilu są radach,
gdzie jeszcze mają dochody. Szanowni Państwo! Jeszcze raz – jestem
zwolennikiem naprawdę – za dobrą pracę, godziwą pracę, dobrych wyników.
Jeżeli chodzi o Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik”, to mam swoje uwagi co
do funkcjonowania tej spółdzielni. Myślę, ze te uwagi podziela również i Pan
Sajda i Pani Urszula Uba i parę innych osób. Tak? Panie Włodku? Siądziemy
do rozmowy z Panem Prezesem Zielińskim, na kolano go nie wezmę,
ale przeprowadzę męską rozmowę. Taki męskie rozmowy już między nami się
odbyły, dotyczyły wielu tematów w różnych miejscach. Ja nie będę inicjatorem
poprawy sytuacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, ale oczekuję poprawy.
To od zarządu i od organów statutowych tej spółdzielni zależy, w którą stronę to
idzie. Ja mogę tylko podpowiedzieć i pomóc, a uważam, że tam jest jeszcze
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duży zakres do poprawy, ale widzę też pozytywne symptomy i tego też będę
bronił.
Rada Osiedla – siedziba. Jak Pan zauważył, Pański Kolega Radny – Pan Andrzej
Pałka też nie ma tej siedziby. U Pana ta siedziba była. Sprawdzimy, w jakich
budynkach jestem w stanie zaproponować. Zobaczymy, czym się to skończy.
Ja uważam, że te redy osiedlowe powinny mieć możliwość funkcjonowania.
Jestem zwolennikiem funkcjonowania rad osiedlowych, zwolennikiem, żeby ci
ludzie, którzy są pośrednikami w przekazywaniu problemów między
mieszkańcami, a Państwem Radnymi, czy mną, były i dobrze funkcjonowały.
Bo ja rozumiem, że tu tez chodzi o dyżury. Państwo chcieliby tez miejsce,
więc myślę, że znajdziemy porozumienie i rozwiążemy ten problem.
Pan Radny Celebański – „Kuźnia”, „Trójkąt” – oświetlenie. W ostatnich dniach
zakończyła się inwestycja polegająca na modernizacji oświetlenia ulicznego
w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim. Tam pojawiały się głosy, że na niektórych
ulicach świeci się w dzień, na niektórych są problemy z załączaniem,
nie w jednakowych godzinach się to oświetlenia załącza. To było m.in. tym
spowodowane, że w ramach tego przeglądu wymieniane były m.in. oprawy
oświetleniowe z opraw rtęciowych, czy sodowych na energooszczędne.
Ja akurat jestem branżystą elektrykiem, więc podpieram się wiedzą fachową
w tym zakresie.
Jeżeli chodzi o budowę nowego oświetlenia, to powinienem powiedzieć tak –
jak Pan tak protestuje przeciwko reformie oświaty, to ja powinienem
powiedzieć, że nie mam skąd wziąć pieniędzy na tego typu oświetlenia, ale tego
nie powiem i tego nie uczynię, bo – tak, jak i Pan – jestem zwolennikiem, aby to
miasto się rozwijało, aby komfort naszych mieszkańców był poprawiany.
Przyjrzymy się temu tematowi, bo to – jak Pan mówi – jest nowy ciąg. Ja tam
mam też swoje uwagi i swoje sugestie co do układu komunikacyjnego na terenie
osiedla „Kuźnia”. Jest to problem. Tam ta komunikacja odbywa się – bez mała –
po chodnikach i pod oknami. To jest stare osiedle, układ architektoniczny jest
taki, a nie inny. Pan jest to bardzo dobrym radnym, co znalazło potwierdzenie,
wybierając Pana i teraz gratulując Panu objęcia funkcji Przewodniczącego Rady
tego osiedla, a więc ta Pańska aktywność jest tu właściwa. Myślę, że też
przekona Pan mieszkańców do pewnych kwestii, które tez chciałbym
ja zaproponować później.
Co do MPK – Szanowni Państwo – ja mam wiele uwag, Państwo również. Sesja
o MPK odbędzie się na początku kwietnia. Próby ciągłych zmian rozkładu MPK
doprowadziły do tego, że z tego MPK korzystają już tylko emeryci i tylko
uczniowie. Stoimy przed poważną dyskusja co do przyszłości komunikacji
w mieście, ale ta dyskusja musi być szerszą dyskusją. Zgodzicie się Państwo,
że komunikacja w mieście może być ograniczona tylko do miasta, ale nie
powinna być ograniczona tylko do miasta, bo to miasto powinno nadawać ton,
powinno ściągać również mieszkańców okolicznych gmin. Więc taka dyskusja
musi się odbyć również z sąsiednimi wójtami, bo zobaczcie Państwo, że łakome
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kursy dobrze obłożone – z Ćmielowa, poprzez Bodzechów, do miasta –
w określonych godzinach są, ale w innych godzinach nie ma, prawda? Więc
myślę, ze tutaj, wspólnie z innymi włodarzami powinno być wypracowane
porozumieniem, żeby ta komunikacja była komunikacją kompatybilną,
komunikacją, która szanuje konkurencję, ale wspiera tez miejskie MPK. Liczę
na współpracę z Państwa kolegami Radnymi z innych gmin.
Jeżeli chodzi o Mickiewicza – pojemniki na kosze, Panie Radny – zna Pan
takiego Starostę Eligiusza Micha. Bardzo się cieszę, ale ja Panu powiem, bo
zaraz, tutaj wyszła Pani Prezydent – było spotkanie z Panem Michem,
ja mu zwracałem uwagę na kosze. Ja tu tylko Panu tu dzisiaj podwójnie
podziękuję za tą interpelację o tych koszach. Naprawdę, dzisiaj rano o godz. 8
była dyskusja, w której uczestniczyło 8 wysokopłatnych urzędników wyższego
kierownictwa i Pan Starosta Eligiusz Mich, w innym kontekście. Jednym
z bocznych tematów była właśnie sprawa koszy, gdzie – chyba na sali jest Pan
Dyrektor Wesołowski, Panie Dyrektorze, zapraszam tu bliżej. Panie Dyrektorze,
na spotkaniu ze Starostą – jakby Pan był uprzejmy powiedzieć, co zadałem
za pytanie?
Dyrektor Zakładu Usług Miejskich – Z. Wesołowski – Czy sprzątane,
opróżniane kosze są Starostwa, ze Starostwa, z terenów przynależnych do ulic
i pasów drogowych Starostwa. Przez ileś tam lat sprzątaliśmy, od paru lat nie są
sprzątane przez nas, natomiast w części tych pasów drogowych i część tych
koszy w pasach drogowych Starostwa zostało przez Starostwo usuniętych i taka
jest prawda. Interpelacja dotyczyła ul. Mickiewicza, tam rzeczywiście zawsze
był kosz przepełniony i od tej pory, jak zostały zdjęte, tak już ze 2-2,5 roku.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Bardzo dziękuję. Panie Dyrektorze,
przesiadłby się Pan po mojej lewej ręce, tu, żeby się Radni napatrzyli, jak Pan tu
pasuje, bardzo proszę. Tu do Pana Pawła – ja dzisiaj publicznie mówię,
że Dyrektor Wesołowski i firma – Zakład Usług Miejskich, w ramach dobrej
współpracy może uprzątnąć te kosze, będzie uprzątać te kosze. Też chciałbym,
aby one powstały i aby ich ktoś tam zabudował. Także myślę, że to przekażemy
wspólnie – jest inicjatywa Pana, Pan jest tutaj ojcem, autorem sukcesu
i jesteśmy tutaj – to jest ważny temat.
Radny Wł. Sajda – Panie Prezydencie! Mogę słowo?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Bardzo proszę.
Radny Wł. Sajda – Panie Prezydencie! Jak to – w ramach dobrej współpracy?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ze Starostwem, żeby Pan nie przekazywał
Panu Staroście Dudzie, tylko konkretnie.
Radny Wł. Sajda – Panie Prezydencie! Tu chodzi, za darmo, ZUM nie ma
pieniędzy i ludzie na podwyżki nie mają.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Czego podwyżki?
Radny Wł. Sajda – Płac.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Powiem tak – znajdziemy tam oszczędności.
Radny Wł. Sajda – Ale tutaj – to za darmo nie wolno nic, dzisiaj trzeba się
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liczyć.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Panie Dyrektorze! Proszę przekazać Panu
Staroście, że jego kolega – Pan Radny Sajda nie chce za darmo pomóc dwóch
koszy na Mickiewicza. Ale dziękuję za tą obronę spółki gminnej. Panie
Dyrektorze, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – Proszę, Pan Paweł Celebański.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Moment, Pani Przewodnicząca,
przepraszam najmocniej, bo tu jeszcze jest ciąg, jeżeli chodzi o Pana Pawła
Celebańskiego. Proszę.
Radny P. Celebański – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Ja chciałem
powiedzieć, ze to jest ważny temat, jak Pan Prezydent podkreślił.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – To jest największy ciąg komunikacyjny
w tej części miasta, do TESCO.
Radny P. Celebański – Moją interpelację poprzedziłem najpierw rozmową
z Panem Dyrektorem i jeszcze dzisiaj z Panem Naczelnikiem Wroną, także –
żeby uspokoić – podobno w zasobach Powiatu są jakieś rezerwowe kosze,
tak więc będzie można, ale oficjalnie chciałem.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Bardzo dziękuję, ale to jest słuszna
inicjatywa, dobry wniosek, bo – słuchajcie Państwo – ul. Mickiewicza jest
największym ciągiem komunikacyjnym nie tylko pod kątem ruchu kołowego,
ale i pod kątem ruchu pieszego. Mamy tam park, wiec ta ulica cieszy się
olbrzymim powodzeniem i ten potok ludzki jest tam naprawdę duży. Jeżeli
chodzi o – bo Pan jeszcze pytał – o MPK i kursy do TESCO – ja bym chciał,
żeby TESCO płaciło za te kursy. Ja myślę, że nie tylko ja bym chciał,
ale i Państwo, dbając o interes spółki MPK, aby ta spółka skorzystała z tego,
że dowożeni są klienci. Przecież to jest z korzyścią dla tej Galerii. Tak, zgadzam
się, dlatego myślę, że ja mogę tutaj Pana poprosić też o taką interwencję u osób
zarządzających Galerią Ostrowiec. My przekażemy swoją stroną, ze swojej
strony, ale jakby Pan też ze swojej strony mógł zainterweniować, bo myślę,
że Pan Dyrektor Choinka by się bardzo cieszył, jakby mu Galeria zapłaciła parę
złotych za kursy w kierunku i za przystanek przy Galerii.
Jeżeli chodzi o ul. Żurawią i o te tablice informacyjne, szersza interpelacja Pana
Giemzy – był zwyczaj kiedyś, niestety on później został zaprzepaszczony, ale
zostanie znowu przywrócony. Jestem zwolennikiem, żeby takie tablice
informacyjne, będące własnością miasta, na tych osiedlach były. Bo to są też
tablice, które służą informacji lokalnej społeczności – również nekrologi,
informacje o lokalnych spotkaniach, informacje o imprezach kulturalnych.
Nie ma tych miejsc – ale tu jak Pan Radny zauważył – tez wydałem polecenie
sprawdzenia tych naklejek, reklam na słupach. Nikt tego nie kontroluje –
z przykrością musze powiedzieć, a wyglądają te słupy obklejone, jak nie
powiem co. Ci, co tak mocno protestowali, też nie zadali sobie trudu,
co poniektórzy, żeby posprzątać te przystanki, bo – jak się Państwo przyjrzycie
– to jeszcze do dzisiaj są ślady co niektórych kampanii z poprzednich wyborów.
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Panie Radny! Urzędowe obwieszczenia zostały sprzątnięte przez Dyrektora
Wesołowskiego i jego firmę, natomiast Pan też wie, o kim ja mówię, zgadza się?
Ale ja wiem, wiemy obaj, wiemy obaj. Pan na Prezydenta nie kandydował,
ale słyszałem – referendum chce Pan robić, tak?
Radny Wł. Sajda – Ale nie przeciwko Panu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Proszę, prasa słyszy? Bardzo dziękuję.
Pan Radny tutaj Celebański dalej. Sienkiewicza – chodnik na odcinku SosnowaPolna i Polna 27 – barierki od ul. Polnej – przekażemy to wszystko Panu
Staroście pisemnie, tak jak i tą Mickiewicza. Dziękuję za tą interwencję.
Te chodniki, ścieżki rowerowe powinny być wykonane w pierwszej kolejności.
Zgadzam się tu – spacerujemy, Sienkiewicza jest tez reprezentacyjnym traktem
w naszym mieście i należy zadbać o komfort. Jeżeli chodzi o spółki gminne
i Pana szerokie wystąpienie to – jeżeli Pan sobie by zechciał zadać trud –
w Biurze Rady Miasta są tzw. kolorówki z ostatnich 4 lat. Po każdym roku
w każdej kadencji jest obszerny materiał w układzie tzw. kolorowym
dot. spółek, dot. tych informacji tzw. książka, tu kolega podpowiada.
Przygotujemy tu, myślę, że panie z obsługi Rady – Pani Marta, Pani Eliza będą
w stanie te dane przygotować.
Jeżeli chodzi o zmiany personalne, to chciałbym podkreślić jedną kwestię.
Te zmiany nastąpiły w ostatnim okresie, nawet niecałego miesiąca, bo zmiana
na stanowisku Prezesa w Miejskiej Energetyce Cieplnej nastąpiła z dniem
1 lutego – dzisiaj mamy 27 więc to jest 27 dni zmian. Ale mogę Pana i Państwa
dzisiaj już zapewnić – Pan Radny Sajda pamięta, jak kiedyś dyskutowaliśmy
o zarobkach – to też jest jeden z efektów. Jeżeli Prezes MEC zarabiał 15.300 zł,
to po zmianie zarabia 12 tj. 11.900 zł. Jeżeli wiceprezes MEC zarabiał 13.500 zł,
to zarabia 11.200-11.400, a dyrektor techniczny 11.300 zł. To zostało
urealnione. W wodociągach jest na dzisiaj 13.200, a będzie 11.900, albo 12.000.
Ale – jak Państwo też zauważycie – bo Pan Radny pyta o zmiany, to proszę też
zechcieć zauważyć, że miasto naprawdę robi oszczędności. Zauważcie Państwo,
że zmiana na stanowisku Wiceprezydenta – i dziękuję tutaj Pani Prezydent
Marzenie Dębniak, że zechciała się podjąć w tym trudnym czasie tego
obowiązku i gratuluję, że ma Pani takie uznanie u naszych radnych – powoduje,
że te pieniądze w mieście zostały zaoszczędzone. Panie Radny, Państwo Radni,
zgodzicie się Państwo? Bo Pani Sekretarz wcześniej, a obecnie Pani Prezydent
jest – bez mała – na tym samym poziomie. Widzicie Państwo, że nie ma dwóch
dodatkowych wiceprezydentów. Ja może powołać, zgodnie z przepisami, pięciu
pełnomocników, ale na razie ich nie powołałem, bo szukam oszczędności. Panie
Radny, to tak jak i mógłbym Panu „odbić piłeczkę” – ja rozumiem, że jest tak
dobra sytuacja u Pana Kolegi, że tam dodatkowy członek Zarządu jest bardzo
potrzebny, nie? Ano, widzi Pan. Jak to, Pan nic nie wie? To taka wybiórcza
ta pamięć. Ale tutaj – dziękując Panu Pawłowi – pokazuję, że te zmiany
przynoszą określone efekty. Zapytał Pan tam o konkretne dane finansowe,
o analizy w układzie rodzajowym, w układzie kosztowym, z podaniem danych.
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Proszę mi wierzyć, że te oszczędności będą. Do końca marca zatwierdzane są
bilanse, do końca czerwca powinny się odbyć zwyczajne zgromadzenia
wspólników, których jestem reprezentantem w imieniu Państwa i dopiero po
tym czasie będziemy mieli konkretne dane przedstawione. Na dzisiaj one są
wybiórcze, jeszcze nie pozatwierdzane przez biegłych, więc w tym zakresie,
w którym będziemy mogli podać, na pewno Pan te dane dostanie. Proszę nie
oczekiwać, że dostanie Pan z pensjami każdego jednego pracownika, każdej
ze spółek. Tego nie będzie. To w tym układzie tyle.
Pan Pietruszka – remont drogi Iłżecka 69 – droga w kierunku ZUS-u. Nie widzę
Pana Arona, ale odpowiem. Jeżeli dalszy ciąg tej drogi, a w wielu miejscach tak
jest, że na części mamy swoje grunty, na części mamy grunty innych zarządców.
Jeżeli będzie zgoda Spółdzielni Mieszkaniowej, która jest zarządcą tej drugiej
części, to uważam, że bardzo gospodarczym podejściem i bardzo zasadnym
byłoby, abyśmy wspólnie zlecili ten remont bo to będzie: raz – taniej, a dwa –
będzie to racjonalne i nie będzie dyskusji, że na jednym odcinku jest dobrze,
a na drugim jest źle. Będę proponował takie inicjatywy, gdzie jest wspólna chęć
działania i – tak, jak Radny Pietruszka tutaj wystąpił – uważam, że taki remont
może zostać przeprowadzony. Sprawdzą tylko służby, jak jest pod kątem
prawnym, czy ta droga jest na ewidencji miasta, jesteśmy ją w stanie
zrealizować.
Proszę? Tak, ja tylko podkreślam i gratuluję Przewodniczącym Rady Osiedla –
Panu Andrzejowi Pałce też – będzie Pan też autorem sukcesu – mam nadzieję,
bo Pan na razie tak się tutaj bardzo rozsądnie wypowiada i jako nauczyciel
i jako dyrektor, jeżeli chodzi o oświatę, widzi Pan tą potrzebę i ja to też szanuję.
Uważam, że tu, z Panią Naczelnik Targowską, pojedziemy na to osiedle
„Kolonia Robotnicza”, zobaczymy, w jakim stanie jest ten obiekt. Powiem tak –
weźmiemy Radnego Sajdę, Pan Radny Sajda i Pan Radny Andrzej jest
zaproszony z Panią Targowską na wyjazd na „Kolonię Robotniczą”.
Jak zapraszam, to chyba jadę, prawda? To też jest jakaś inicjatywa.
Pan Zawadzki – ja powiem tak – to już jest pokłosie tego, co dzisiaj nas
dotknęło. Ja wiem, że te emocje się udzielają wszystkim. Panie Arturze!
Ja restrukturyzuję wszystko, ale restrukturyzował Osiedla „Częstocice” nie
będę, mogę go rewitalizować i w tym kierunku chciałbym pójść, bo należy się,
bo – tak, jak Pan wychodzi z inicjatywą też jako Przewodniczący tego osiedla –
jako mieszkaniec od lat, jako osoba, społecznik w tej części i tak, jak Pana
ostatnio widziałem, gdzie wykonuje Pan ciężką pracę – pamięta Pan wizytę
moją na terenach Cukrowni „Częstocice”, wizyta gospodarcza z zarządem,
a Pan – jako mieszkaniec, jako osoba, która tam „po prośbie” była, ale też
uzyskała to, co chciała, wsparła tych mieszkańców. Dobrze, że taka inicjatywa
jest i uważam, że tej dzielnicy należy się taki program rewitalizacji. W ramach
tej rewitalizacji powinno powstać takie miejsce a la boisko, a la plac zabaw.
Panie Radny! Dopiero Pana zaprosiłem na „Kolonię Robotniczą”,
do „Częstocic” Pana nie biorę. Ale nie, żeś Pan nie wywalczył. Dopiero teraz
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jest szansa, ale w dobrą stronę. Ja rozumiem, że będzie wsparcie Pana. Już teraz
nie będzie musiał Pan walczyć. Tutaj, już mówię, przy ul. Osadowej powstanie
– mam nadzieję do końca tego roku – nowy blok. Tylko ja mam tutaj prośbę
do środków masowego przekazu. To nie będzie blok dla tych, którzy nie płacą
za mieszkania. To nie będzie nagroda dla tych mieszkańców, którzy zalegają
z płatnościami. Ten blok będzie zaproponowany mieszkańcom, którzy
mieszkają w zasobach gminnych, regularnie wywiązują się ze swoich
obowiązków wobec gminy, wobec wspólnot, wobec zarządców i te osoby będą
miały w pierwszej kolejności możliwość przeprowadzenia się do tego nowego
bloku, z nowym standardem, bo wiadomo, że w tym bloku będzie pełny węzeł
sanitarny, będzie centralne ogrzewanie. W wielu naszych budynkach, w wielu
naszych obiektach są tez jeszcze i piece węglowo – kaflowe. To jest jak gdyby
też propozycja wyjścia. Dajmy też impuls w dobrą stronę. Tak, jak Pan Radny
zauważył, żeby też obniżyć koszty, bo – Pan jako fachowiec – też mi tu przyzna
rację, ze chcemy wykorzystać typowy projekt, który już miasto kupiło i zrobimy
tylko adaptację tego projektu do warunków lokalnych – tak, będzie zmiana
miejscowego planu – i tylko i wyłącznie przesuniecie tego bloku w odbiciu
bliźniaczym, czyli w tym samym układzie. Chciałbym bardzo mocno zdążyć
z tym blokiem do końca tego roku, a z pozwoleniem na budowę do końca
marca. Powiem – szkoda, że tych projektów wcześniej nie było, że Państwo
zgadzaliście się na to, że miasto, lekką ręką, płaciło te odszkodowania –
w sumie 2 mln, tak, jednej tylko spółdzielni, więc to pokazuje tylko potencjał.
Dlatego, tu mogę podziękować Naczelnikowi Kowalskiemu i Naczelnikowi
Bieniowi, że podjęli się tego karkołomnego zadania, żeby do końca marca
uzyskać pozwolenie na budowę. Jak będziecie mieli problem z pozwoleniem,
to poprosicie Radnego Sajdę, żeby tam wsparł Was w Powiecie, żeby to szybciej
wydano, w razie czego. Niemożliwe. Taki blok powinien powstać do końca
grudnia. Zakładam, że jakieś tam poślizgi mogą się zdarzyć, bo to jest już okres
zimowy. Ta zima była łaskawa, zobaczymy, jaka będzie przyszła.
Pan Radny Pałka – dalej – ciężki budżet. Potwierdzam – ciężki budżet.
Chciałbym mieć taki budżet, żebym nie musiał szukać oszczędności, żebym nie
musiał dokonywać tej restrukturyzacji, żebym nie musiał też dokonywać zmian
personalnych, żeby było nas stać na wszystkie Państwa inicjatywy, ale Państwa
aktywność wszystkich jest tak dużo, że można by wydać trzy budżety jednego
roku, tylko nie stać nas na to i nie mamy takich zdolności kredytowych, nikt
nam takich pieniędzy nie da. Dziękuję za te słowa, bo budżet nie jest lekki.
Budżet na każdej sesji będzie zmieniany, on jest budżetem elastycznym,
dostosowanym na miarę potrzeb. Dzięki bardzo dużemu rozsądkowi Pani
Elżbiety Pichór jako Skarbnika i dzięki takiej determinacji w studzeniu zapędów
co poniektórych w szukaniu tych oszczędności, ten budżet nie jest najgorszy.
Nie jest najlepszy, ale nie jest najgorszy, stąd na miarę tego budżetu będziemy
tak dopasowywać ewentualne ulgi dla przedsiębiorstw małych, mikro, średnich
i dużych przedsiębiorców, którzy chcą tutaj lokować swoje firmy. Prowadzę
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bardzo intensywne rozmowy z syndykami niektórych mas upadłościowych,
co do dalszych losów tych firm i jestem zwolennikiem tego, aby takie ulgi były,
ale nie mogę też dopuścić do tego, żeby pozbawić gminę dochodów, stąd
program wsparcia dla przedsiębiorców będzie uzależniony od osób
zatrudnionych, stopniowy i od nakładów finansowych, jakie te instytucje będą,
czy firmy, czy ich właściciele będą chcieli ponowić na terenie naszego miasta,
tak jak jest np. w przypadku Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zatrudnienie
105 osób albo inwestycja o nakładach do 80 mln zł powoduje ulgę w wysokości
podatku CIT do wysokości tych nakładów tylko przez 2 lata. Tam można
wybrać, który się z wariantów przyjmuje – czy kwestie osobowe,
zatrudnieniowe, inwestycyjne. Będziemy pracować nad takim programem. Chcę
tutaj w ten program wdrożyć też środowiska, myślę, że tu będzie wiele takich
inicjatyw, wiele spotkań. Do istniejącego – nie ma takich możliwości na tą
chwilę – ci, którzy skorzystali, muszą wypełnić swoje zobowiązania, natomiast
dostałem przygotowaną listę 20 największych płatników podatku
od nieruchomości, podatku dochodowego w mieście i – nie ukrywam –
że z tymi osobami będę chciał rozmawiać, szanując ich zaangażowanie.
O radzie osiedlowej to już powiedzieliśmy, mamy umówione spotkanie.
Pan Marek Giemza – odpowiadałem – to jest szersza interpelacja, w którą
wpisał się Pan Paweł Celebański ze słupami i tutaj koledzy. Takie tablice, żeby
wesprzeć też m.in. Zakład Usług Miejskich – zgodzimy się, Panie Włodku,
że zlecimy ZUM-owi to, nie? Ale to, chce Pan powiedzieć, ale pokażmy ten
przykład, pokażmy, że te tablice, zadbajmy.
Radny K. Stelmasik – Znaczy, ja mam taką propozycję, bo to racja jest, że te
tablice wyglądają bardzo nieestetycznie i okropnie, ale – chcąc mieć jakiś
wpływ na to, co się na nich zamieszcza – może warto pomyśleć o aluminiowych
zamykanych na szybę, „idiotoodpornych” – że tak powiem – i dać taką tablicę
we władanie rad osiedlowych, po prostu, żeby je rada osiedla – jedną, czy
dwoma. Mam nadzieję, że nie – trochę zaufania do ludzi. Może to jest jakieś
rozwiązanie i dana rada osiedla opiekowałaby się jedną, czy dwoma takimi
tablicami. Koszt takiej tablicy to jest ok. 1.500 – 2.000 zł.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Słuchajcie Panowie, słuchajcie Państwo!
Spróbujemy jedną wersję i drugą wersję. Zobaczymy, w których miejscach się
to sprawdza. Mnie też jest przykro patrzeć na te tablice, które są w tej chwili,
niejednokrotnie. Panie redaktorze! Proszę nie zagadywać Pana Radnego,
bo mówię właśnie do Pana Włodka. Wiemy, ze są na niektórych ulicach
w bardzo złym stanie technicznym te tablice, metalowe w szczególności,
to po prostu okropne. To musi zostać zmienione. Na wiosnę będzie akcja
„porządki w mieście”. W ramach tej akcji będziemy też to poprawiać. Tam
w szczególności musimy poprawić. Tam to chyba obaj pójdziemy, nie?
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak – Panie Włodku, ja sama sprzątałam.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – W pierwszej kolejności, Panie Włodku, Pan
ma rację tu, Łączna. Gdzie jest Pan Dyrektor Wesołowski. Nie, tablica musi
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być, Pani Prezydent, jeszcze by się coś przydało, proszę nie być skromną.
To jest dobra inicjatywa. Dyrektor Wesołowski z tyłu zapisał – tablica Łączna –
pierwsza kolejność.
Pan Radny Kaszuba – stypendia – nie ma Pana Radnego. Jestem zwolennikiem
zwiększenia tych stypendiów, ale ponieważ nie ma Pana Radnego, odpowiem
mu później bezpośrednio. Zgadzam się też z jego wnioskiem – Stawki 35 –
chodnik w kierunku szkoły, a co do udrożnienia drogi Stawki – Hubalczyków ,
mówiłem o tym na radzie osiedla. Jeżeli będzie zgoda Spółdzielni
Mieszkaniowej, zgoda mieszkańców, tą część gminną jesteśmy w stanie
udrożnić. Tam jest drobny ruch do wykonania, wzniesienie tylko tych barierek
w poprzek i puszczenie tego ruchu, co pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo
wokół szkoły i dodatkowo tutaj przy szkole.
Szpital – przekażę Panu Staroście, że jest takie zapotrzebowanie, żeby
nietrzeźwych z terenu Powiatu gdzieś lokować.
Jeżeli chodzi o audyty, to nie widzę takiej potrzeby, żeby wydatkować
dodatkowe pieniądze – zgodzi się Pan ze mną? Zgadzam się z Panem,
nie zacytuję, co Pan powiedział, nie będziemy wydawać pieniędzy za ten audyt.
Mamy zapewnienia, przypilnujemy, wiemy, że jest 37 jeszcze osób, które
brakuje – ma być efekt osiągnięty. Trzeba szukać oszczędności wszędzie.
Chyba, że niektórzy ten audyt mają, tego nie wiem.
Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za dzisiejszą sesję. Dziękuję
za zrozumienie. Jeszcze Państwo chcecie ze mną posiedzieć? Jeszcze
sprawozdanie, Pani Przewodnicząca?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Tak, tak, to jeszcze nie koniec
sesji, Panie Prezydencie. Przechodzimy do kolejnego punktu, o ile Państwo
Radni mają pytania, proszę, zanim przejdziemy do punktu VI. Nie widzę pytań
dalszych.
Ad VI/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 21 stycznia do 18 lutego 2015 r. (załącznik nr 31 do
protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Punkt szósty obrad dzisiejszej
sesji – sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 21 stycznia do 18 lutego 2015 r. Dostaliśmy w materiałach na sesję
to sprawozdanie Prezydenta Miasta. czy Państwo Radni mają pytania do tego
materiału? Proszę Pana Pawła Celebańskiego.
Radny P. Celebański – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Ja chciałem serdecznie tutaj pogratulować Panu Prezydentowi.
Na stronie 6 w sprawozdaniu czytamy, że 12 lutego Pan Prezydent brał udział
w koncercie walentynkowo – karnawałowym, także bardzo serdecznie gratuluję
wspaniałego prowadzenia, a przede wszystkim pomysłu Pani Dyrektor
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Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia i mam nadzieję, ze ta tradycja i takie
koncerty będą kontynuowane.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Tutaj, w tym miejscu to brawa dla Pana
Radnego, bardzo proszę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie zapraszamy innych
radnych do śpiewania. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego materiału? Jeśli nie,
Pan Radny Andrzej Pałka, proszę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Ja tylko jedno powiem. Ustaliliśmy, kto będzie
na Kolonii Robotniczej, tylko nie usłyszałem terminu, kiedy może to być.
Dziękuję.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Panie Andrzeju, Panie Radny
i Przewodniczący w jednej osobie. To jest charakterystyczne, że zawsze
mężczyźni są bardziej niecierpliwi. Pan się umówi na spokojnie z Panią
Naczelnik Targowską i ustalimy dogodny czas. Ja nie chcę dzisiaj mówić
konkretnej daty, ze względu na mój napięty harmonogram. Lepsza pogoda
i spotykamy się.
Szanowni Państwo! Jeszcze tutaj mam uwagę. Ponieważ bardzo tak
ekumenicznie dzisiejsza sesja przebiegała, w związku z powyższym w tej
tonacji chciałbym też zwrócić się do Państwa Radnych – mówię tutaj do męskiej
części Rady Miasta, o Szanownych Panach Radnych. Bardzo bym chciał,
abyście, Panowie Radni, bo sesja będzie dopiero na końcówce marca, więc nie
będziemy się spotykać teraz, w tym okresie, chciałbym bardzo zaprosić
Szanownych Państwa, Panów Radnych na koncert z okazji Dnia Kobiet,
ale prośba jest taka – Panowie Radni wesprą mnie w przyjemnej uroczystości
dla naszych Pań, dla przedstawicieli naszych Pań, naszych mieszkanek.
Bo koncert jest tylko jeden, a sala ma określoną pojemność. Myślę,
że w przyszłym roku będziemy gdzie indziej go organizować, ale zapraszam
Panów Radnych o to, aby pomóc, symboliczny gest wykonać wobec naszych
mieszkanek. Informacje bliższe przez Biuro Rady. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy w tym temacie
jeszcze są pytania Państwa Radnych? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie
do punktu VII – sprawy różne.
Ad VII/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Otrzymaliście Państwo
m.in.
Sprawozdania
z
działalności
Zespołu
Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
za 2014 r. (załącznik nr 32 do protokołu). Z informacją w tej sprawie zapoznały
się: Komisja Samorządowa i Komisja ds. Rodziny. Czy ktoś z Państwa Radnych
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ma jeszcze zapytania do tego materiału? Nie widzę. Wszystko w takim razie
jasna.
Serdeczna prośba do Państwa Radnych odnośnie dyżurów. Jeśli mają już
Państwo ustalone dyżury w swoim radach osiedla, to proszę, abyście przekazali
tą informację do Biura Rady Miasta.
I tu w sprawach różnych, jeśli są pytania, uwagi, bardzo proszę. Pan Radny
Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Ja mam takie pytanie. Panie Prezydencie! Kiedy będzie
sprzedane to lodowisko sztuczne? I, Panie Prezydencie, jadąc rowerem przez
Park, tam jest tragedia, po tych żwirkach, ton jest, tam nie można przejechać,
nie mówić przejść. I, żeby nie przedłużać, Panie Prezydencie, to chciałbym,
żeby Pan przeczytał odpowiedź na interpelację odnośnie skrzynki w Parku
Fabrycznym, bo nie chcę się tutaj już.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Zamontujemy ją, niech tylko pogoda
przyjdzie.
Radny Wł. Sajda – Panie Prezydencie! Odnośnie parkowania przy
ul. Klimkiewiczowskiej przy poradni. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi
Państwa, zapytania? Nie widzę. W takim razie dziękuję Państwu bardzo
i zamykam X sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Do widzenia.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 17.10.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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