PROTOKÓŁ NR XV/2015
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 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) Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Arkadiusz Bąk
7) Starosta Ostrowiecki – Zbigniew Duda
8) Prezes Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych –
Katarzyna Cukierska
Nieobecni Radni: Dariusz Kaszuba, Andrzej Pałka.

Ad. I/ Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przystępujemy proszę Państwa
do realizacji porządku obrad dzisiejszej sesji. Na wstępie proszę Państwa
Radnych o naniesienie poprawki do porządku obrad – w pkt. III – podjęcie
uchwał w sprawie, tj. uchwała nr 19 i tam przy tej uchwale zamiast słowa
„majątkowych” powinno być słowo „mieszkaniowych”. Chodzi o wspólnoty.
Proszę o naniesienie tej poprawki. Czy ktoś z Państwa ma uwagi, ewentualnie
nowe punkty do porządku obrad? Proszę Pana Prezydenta.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Chciałbym wnieść do porządku obrad następujące sprawy. Jako punkt 24
chciałbym wnieść projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 dla Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu.

W punkcie 6 chciałbym podmienić nowy projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody
głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
A w punkcie 11 podobna sytuacja, też nowy projekt uchwały zamienny
w sprawie zamiaru przekształcenia Dziennego Domu Samopomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim w Dzienny Dom „Senior Wigor” . Te dokumenty
Państwo macie rozdane.
Będzie jeszcze autopoprawka w puncie 20, do projektu uchwały zmieniającego
uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 -2018 – autopoprawka dotyczy prognozy
sprzedaży lokali mieszkalnych. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek - Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni też mają uwagi do porządku? Proszę Radnego Wł. Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Prezydent!
Szanowni Goście! Panie Starosto! Panie Ministrze! Ja mam taką sprawę, że do
punktu III poz.5, żeby wprowadzić, żeby głosowanie nad tą uchwałą było
imienne. I jeszcze mam Pani Przewodnicząca szanowna, do Pani – dlaczego
w prasie nie ma interpelacji radnych. „Gazetę Ostrowiecką” gdzie się otworzy to
nie ma o radnych nic, tylko na każdej stronie jest Pan Prezydent Górczyński.
Nie może tak być, bo niedługo to trzeba portrety sobie robić i w domach
wieszać, czy w szkołach. Bardzo bym prosił, żeby Pani interweniowała w tej
sprawie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek - Dziękuję bardzo. Proszę Państwa
Radnych – czy macie konkretne uwagi do porządku, inne, poza tymi, które
zgłosił Pan Prezydent. Nie widzę. Pani Wiceprezydent proszę o zabranie głosu.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Odnośnie wniosku Pana Radnego Sajdy – jest to prawnie niemożliwe. Mogą się
tutaj wypowiedzieć prawnicy – głosowanie czy tajne, czy imienne w pewnych
określonych sprawach się przeprowadza. Mamy zespól radców, więc mogą
stosowną opinie wydać.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek - Proszę w takim razie, zanim
przejdziemy do głosowania porządku obrad, proszę w takim razie radcę
prawnego o zabranie głosu w tej sprawie.
Radca Prawny UM – E. Murzyn - Szanowni Państwo, tak jak powiedziała Pani
Wiceprezydent, głosowanie imienne odbywa się wyłącznie w przypadkach
wyraźnie przewidzianych przepisami ustawowymi. Także, w tym wypadku
nie ma takiej możliwości prawnej.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek - Dziękuję bardzo! W takim razie
proszę Państwa głosujemy. Bo konkretną zmianą do porządku obrad, to jest
uchwała odnośnie – uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 dla Miejskich Wodociągów
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i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto z Państwa Radnych
jest za naniesieniem tego projektu uchwały do porządku naszych obrad
dzisiejszych.
Radni RM jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do porządku obrad
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego
Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – A zatem przyjęliśmy tą uchwałę
do porządku obrad jednomyślnie i teraz przegłosujemy porządek obrad łącznie
z tą uchwałą, która będzie dwudziestym czwartym punktem przy uchwałach,
w punkcie trzecim. Kto jest za nowym porządkiem obrad wraz z tym projektem
uchwały? Kto jest za?
Radni RM jednogłośnie przyjęli następujący porządek sesji Rady Miasta.
I. Przedstawienie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r. i 3 czerwca 2015 r.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyskiego za 2014 r. ,
2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
za 2014 rok,
3) zmiany siedziby oraz aktu założycielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
4) zmiany siedziby oraz aktu założycielskiego Publicznego Gimnazjum nr 5
w Ostrowcu Świętokrzyskim,
5) niewyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
porozumienia z Powiatem Ostrowieckim w sprawie założenia
i prowadzenia przez Powiat Ostrowiecki publicznego gimnazjum
w Ostrowcu Świętokrzyskim,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
7) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym
referendum,
8) powołania Zespołu ds. Wyboru Ławników,
9) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego,
10) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego,
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11) zamiaru przekształcenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim w Dzienny Dom „Senior – WIGOR”,
12) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie
pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych
przyznawanych pod warunkiem zwrotu,
13) sprzedaży działek gruntu,
14) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny,
15) nabycia nieruchomości,
16) nabycia nieruchomości,
17) nabycia nieruchomości,
18) nabycia nieruchomości,
19) zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży lub oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości
wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielenia bonifikat
i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych lokali
i nieruchomości,
20) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 –
2018,
21) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wraz z „Prognozą
oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski”,
22) zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2015 r.,
23) zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023,
24) zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 dla Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Ad. II/ Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. oraz z 3 czerwca 2015 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W punkcie drugim mamy
przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
29 kwietnia 2015 r. oraz z 3 czerwca 2015 r. Oczywiście, jak zwykle, protokoły
obydwa z sesji były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta i również
zostały Państwu przesłane drogą mailową na skrzynki. Czy mają Państwo
uwagi, zapytania do tych protokołów z sesji? Nie widzę, a zatem proszę
o przegłosowanie i przyjęcie protokołów – najpierw z sesji z dnia 29 kwietnia
2015 r. Kto jest za przyjęciem tego protokołu?
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Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta z dnia
29 kwietnia 2015 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I teraz głosowanie za przyjęciem
protokołu z sesji z dnia 3 czerwca 2015 r. Kto jest za przyjęciem tego
protokołu?
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta z dnia
3 czerwca 2015 r.

Ad. III/ Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
punktu naszych obrad, a mianowicie – podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza
uchwała, projekt uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok
2014. Projekt uchwały był opiniowany przez wszystkie komisje Rady Miasta.
W dniu 11 czerwca wszyscy Państwo Radni otrzymaliście: wniosek Komisji
Rewizyjnej (załącznik nr 2 do protokołu), sprawozdanie finansowe (załącznik
nr 3 do protokołu) wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w formie
opisowej, materiały dodatkowe dotyczące realizacji zadań Gminy przez
jednostki organizacyjne (załącznik nr 4 do protokołu). Ponadto, również
otrzymaliście Państwo uchwałę Nr 46/2015 tj. uchwała VII Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 28 kwietnia br.
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta Ostrowiec
Świętokrzyski za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia jednostek
samorządu terytorialnego (załącznik nr 5 do protokołu) oraz otrzymaliście
Państwo również uchwałę Nr 66/2015 VII Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach z 10 czerwca br. w sprawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla prezydenta (załącznik nr 6 do
protokołu). Proszę teraz o zabranie głosu Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego – Pana Jarosława Górczyńskiego.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje Radę Miasta do podjęcia
decyzji, uchwały w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta poza
zapoznaniu się z określonymi dokumentami, takimi jak: sprawozdanie
z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe, opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej. Wszystkie te dokumenty Państwo otrzymaliście.
Poddawaliście je analizie i dyskusji w odpowiednich gremiach. Ważna, zarówno
dla mnie, jak i dla Państwa jest opinia organu nadzoru i stanowisko Komisji
Rewizyjnej naszej Rady, jak również stanowisko RIO. Za chwilę Państwo
będziecie głosować nad sprawozdaniem i udzieleniem absolutorium. Dla mnie
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osobiście to absolutorium, w tej konkretnej sytuacji, w czasie kiedy objąłem
mandat, dzięki zaufaniu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego
od 4 grudnia, czyli 26 dni byłem prezydentem w 2014 r. Jest równoznaczne
z mandatem zaufania od Państwa na przyszłość w realizacji budżetu i naszych –
powtórzę – naszych wspólnych zadań. Mojem głównym celem jest
podejmowanie działań, które są oczekiwane przez mieszkańców. Ale również
takich, które nie są popularne, wymagają trudnych decyzji, ale w dłuższej
perspektywie zagwarantują rozwój naszego miasta. Nie możemy chować głowy
w przysłowiowy piasek, nie możemy udawać, że nie widzimy problemu.
Zastaliśmy w wielu obszarach wiele kłopotliwych, trudnych sytuacji. Ostrowiec
Świętokrzyski musi dorównać standardom europejskim w zakresie poziomu
życia. Wytyczony cel, dążenie do niego nie jest łatwą drogą. Pierwszym
przykładem jest zapoczątkowana reforma oświatowa w naszym mieście. Ale to
jest dopiero początek drogi, która mnie i Was – nas wszystkich – czeka. Przed
nami kolejne, trudne decyzje. Mamy kwestię Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji, komunikacji miejskiej. Mamy obszary opieki społecznej.
I w kolejności następne zadania, przed którymi stoimy wszyscy. To jest nasza
wspólna odpowiedzialność. Państwa, jako radnych i moja, jako Prezydenta
Miasta. W związku z powyższym, Pani Przewodnicząca, szanowni Radni proszę
o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej – p. Joannę Pikus o zabranie głosu.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM – Joanna Pikus – Pani
Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Komisja Rewizyjna na
swoich posiedzeniach rozpatrywała sprawozdanie finansowe za 2014 r. Komisja
dokonała analizy wykonania budżetu i uznaje, iż przedstawione przez
Prezydenta Miasta wykonanie budżetu jest rzetelne. Przy wykonaniu zadań
została zachowana zasada gospodarnego sposobu wydatkowania środków
publicznych, jak również staranność wykonywania rzeczowo złożonych
wydatków. Podsumowywując, Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium
Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski za 2014 r. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę teraz
Przewodniczących Komisji, kolejno o przedstawienie opinii komisji, ponieważ
te dokumenty były rozpatrywane przez wszystkie komisje. Proszę w takim razie
Przewodniczącego Komisji Samorządowej - Kamila Długosza o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz - Komisja
Samorządowa Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na swoim posiedzeniu
w dniu 26 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje bardzo. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu – Włodzimierza Steca.
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Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artura
Zawadzkiego o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Mariusza Łatę o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM M. Łata – Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny RM – Martę Woźnicką – Kuzdak o opinię komisji.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnica – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni macie uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Drodzy Goście! Szanowni Państwo! W imieniu Klubu Radnych Prawa
i Sprawiedliwości przedstawiam stanowisko dotyczące oceny budżetu, jak
również absolutorium dla Prezydenta. Jak pokazuje analiza sprawozdania
opisowego z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2014 r.
plan dochodów budżetu wynoszący 194 mln 67 tys. 362 zł. został wykonany
w 96,58 %. Podobnie, jak w latach ubiegłych przeszacowano wpływy
z dochodów. Między innymi z tytułu podatków od nieruchomości od osób
prawnych, podatku od środków transportu, opłaty targowej, z tytułu opłat za
czynności urzędowe, z tytułu sprzedaży nieruchomości składników
majątkowych, z tytułów z wpływów z pływalni i udostępniania obiektów nisko
dochodowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W sumie
z wymienionych źródeł przeszacowano wpływy z dochodów budżetu na łączną
kwotę 5 mln 864 tys. Uważamy, że w zakresie osiągnięcia planowanych
wpływów działania Prezydenta były słabe i nieefektywne. Zdaniem Radnych
Prawa i Sprawiedliwości sytuacja spółek, jak i jednostek gminnych wskazuje na
to, że kontrola nadzorcza źle spełnia swoje zadania. Dane są alarmujące. Widać
to w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji, gdzie mimo wprowadzonych
radykalnych zmian, które miały poprawić sytuację finansową spółka nadal
generuje straty. Jej zadłużenie wynosi około 9 mln zł. Nasz niepokój budzą
także powtarzane corocznie przez Regionalną Izbę Obrachunkową uwagi wobec
Zakładu Usług Miejskich, dotyczące zobowiązań wymagalnych w kwocie 1 mln
433 tys. zł. Brak poprawy kondycji tej jednostki również pokazuje słabość
nadzoru. Znaczący wpływ na poziom życia mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego mają podwyżki podatków od nieruchomości i środków
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transportu. Stawki podatkowe za budynki mieszkalne są w naszym mieście
jedne z najwyższych, w porównaniu z okolicznymi gminami. Stawki za budynki
gospodarcze są zaś najwyższe. Obserwowane zjawisko zmniejszania się liczby
małych podmiotów gospodarczych, rosnące bezrobocie i wyludnianie się miasta
mogą poważnie niepokoić. Nawet małe podwyżki są nadal podwyżkami
i w perspektywie całorocznej podnoszą ogólne koszty prowadzenia działalności.
W tym zakresie, Panie Prezydencie, kontynuuje Pan politykę podatkową
wcześniejszego Prezydenta, której skutki ponosimy my wszyscy. Nie można być
zadowolonym z realizacji budżetu, skoro nie było skutecznych działań
Prezydenta w zakresie zapewnienia przez naszą Gminę pomieszczeń socjalnych.
Co skutkuje wypłacaniem odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych.
Scenariusz ten powtarzany jest co roku, a kwota wypłacana w roku 2014 to
blisko 879 tys. To duża kwota, którą można by wykorzystać na wiele
oczekiwanych przez mieszkańców naszego miasta działań. Problem ten należy
rozwiązać, a nie stosować tymczasowe środki zaradcze.
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Drodzy Goście! Szanowni Państwo!
Mamy świadomość, że omawiany budżet w dużym stopniu jest budżetem
tworzonym przez poprzednie władze. A zaakcentowane przez nas problemy są
aktualne i wymagają od Prezydenta poważnego zastanowienia i wsłuchania się
w głos mieszkańców naszego miasta i Radnych. Porównanie prezentowanych
rezultatów z wcześniejszymi założeniami wypada więc negatywnie,
co w konsekwencji oznacza, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie
głosował przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeciwko
udzieleniu absolutorium Prezydentowi. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa chce jeszcze
zabrać głos? Proszę Przewodniczącego Klubu Radnych - p. M. Łatę.
Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jarosława Górczyńskiego – M. Łata Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! W imieniu Radnych
Klubu KWW Jarosława Górczyńskiego chciałem oświadczyć, że będziemy
głosować za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta. Wszystkie
procedury w zakresie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu oraz
sprawozdań finansowych za 2014 r. zostały przeprowadzone w oparciu
o odpowiednie przepisy prawne. Uzyskały także pozytywną opinię wszystkich
wymaganych tymi przepisami organów, tj. Komisji Rewizyjnej naszej Rady
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tej sytuacji zwracamy się jako Klub
Radnych o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Jarosława Górczyńskiego.
A uzasadniamy to naszym poparciem dla działań Prezydenta, w realizacji jego
programu, budżetu oraz – co należy podkreślić – zamierzeń, które wiążą się
z podejmowaniem również trudnych, niepopularnych decyzji. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
mają jeszcze zapytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. A zatem,
pozwolicie Państwo, że będąc przy głosie zapytam Panią Skarbnik –
czy w obliczu takich zarzutów, jakie przed chwilą usłyszeliśmy z Klubu „PiS” –
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Gmina posiada płynność finansową - czy my nie jesteśmy zagrożeni,
powiedzmy – wypłacalni, i jak nasza kondycja właśnie się przedstawia po tym
roku 2014?
Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo
Radni! Skoro Pani Przewodnicząca pozwoliła mi powiedzieć kilka słów na
temat, jakby wypowiedzi Pana Radnego tutaj Głąba, to chcę powiedzieć taką
rzecz, że z punktu widzenia Państwa Radnych z „PiS –u” budżet został
przeszacowany w wymienionych przez Pana pozycjach. Można powiedzieć, że
nie wykonany, ale nie przeszacowany. Bo sprawa planowania, czyli tutaj gra
słów jest bardzo ważna. Budżet nie został przeszacowany. On nie został
wykonany. A dlaczego nie został wykonany – tutaj Pan Radny również był na
komisji – i powiedziałam w jakich pozycjach, nawet trochę więcej niż Pan Głąb
– i dlaczego? Bo on nie został wykonany ponad 6,5 mln zł. jeśli patrzeć
kwotowo, nie procentowo, bo to lepiej odzwierciedla stan budżetu.
I wypowiadałam się na komisji dlaczego? Na przykład, podatek od
nieruchomości, który Pan mówi, że był przeszacowany – on nie był
przeszacowany, bo podatek od nieruchomości praktycznie matematycznie był
ujęty do budżetu. Taki, jak wynikało z określonej ustawy. Natomiast
niewykonanie podatku od nieruchomości w kwocie 2 mln zł., no wynikał z tego,
że zresztą to Ostrowiec walczył, tutaj i Pan Poseł, i Pan Starosta, i Pan Senator
o to, żeby Huta płaciła VAT odwrócony. I on był wynikiem tych działań, i to nie
jest – tego roku było niewykonanie, natomiast było to przesunięcie w czasie
płatności podatku w skutek właśnie tego VAT-U odwróconego o 2 mln zł. Jeśli
chodzi o dochody z MOSiR-U, to nie jest niewykonanie budżetu skutkiem
niewindykowania dochodu, czy niestaranności windykowania tych dochodów.
Ale pomimo, że tam te dochody są planowane – trudno – bo to są dochody
statystyczne. Zależy ile ludzi będzie korzystało odpłatnie z basenu. Tutaj jest
trudno wyszacować dochody. O tym mówimy co sesja, korygujemy te dochody.
Też Państwo Radni niektórzy, prawda, nie są zadowoleni, że mówią, że budżet
się za bardzo często zmienia. Tak? Jest korygowany. I tutaj, skutkiem
niewykonania budżetu, chociaż ryzyko niewykonania budżetu też jest
szacowane, dlatego, że jest stopień jakiś, gdzie ryzyko budżetu może być
szacowane, że on może być – bo jak jest nad wykonanie, to wszyscy mamy
spokój – ale, jak nie jest wykonany, więc zawsze jest szacowne to ryzyko
niewykonania. I tutaj, mnie osobiście, jako Skarbnika Miasta, można rozmawiać
o niewykonaniu budżetu, lub przyczynach, natomiast uważam, że jest
niesprawiedliwe powiedzenie, że budżet został źle oszacowany. Że to jest
niesprawiedliwe z punktu widzenia nawet myśli ekonomicznej. Natomiast,
można powiedzieć, że – dlaczego tłumaczyć się, dlaczego został nie wykonany.
Ale nie przeszacowany. To chciałam powiedzieć tyle. Natomiast jeśli chodzi
tutaj o uwagi Pana, że Regionalna Izba rok rocznie zwraca uwagę, że nasz
Zakład Usług Miejskich ma problemy finansowe. Ano, ma. Dlatego,
że gospodarka mieszkaniowa jest taką, że gdziekolwiek ona by była – tu,
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w gminie, czy by była w ZUM-ie, czy gdziekolwiek, to jest bardzo trudna, że
w naszych zasobach mieszkaniowych mieszkają ludzie, no powinni mieszkać
ludzie biedni, ale przeważnie mieszkają tacy, którzy nie płacą. Należności
ZUM-u przekraczają przeszło 4 mln zł. Natomiast jest nie problem windykacji,
tylko problem instrumentów prawnych w kierunku tej windykacji i tego, że ci
ludzie nie płacą. Czego Państwo Radni mieliście, wielokrotnie – może nie
Państwo – ale poprzedni radni, byliście świadkami na sesji, gdy tu ludzie
przychodzili żądając w gospodarce mieszkaniowej wiele lepszych standardów
nie płacąc nic za mieszkania. Natomiast, jeśli chodzi o odszkodowania, które my
płacimy do spółdzielni mieszkaniowych, to proszę Państwa, to nie proszę
traktować
w aspekcie straty gminy. Dlatego, że te odszkodowania są rekompensatą
za utracone czynsze spółdzielni mieszkaniowych. I czy ci ludzie mieszkają
w spółdzielni mieszkaniowej, czy oni by nie płacili u nas – prawda – to byłoby
to samo. Że z budżetu gminy musielibyśmy płacić generalnie za media,
za usługi, które świadczymy tym ludziom. Natomiast do spółdzielni są to
w formie odszkodowań, ale te odszkodowania są rekompensatą za utracone
czynsze. A jeśli chodzi o kondycję w ogóle gminy, to nie jest żadną tajemnicą,
że od wielu lat gmina zaciąga kredyty. W innych latach również i pożyczki
preferencyjne na inwestycje. Innych kredytów nie zaciągamy. Bo nie zaciągamy
na konsumpcję, na działalność bieżącą. Wejście do Unii Europejskiej
spowodowało to, że Gmina podjęła trud kapitałochłonnych – były inwestycje
ponad 70 mln w budżecie. Z budżetu Gminy nie stać nas wykonywać takie
inwestycje. Po prostu, przy tych dochodach, przy tym poziomie dochodów,
polityce podatków lokalnych i innych opłat, nie stać Gminy na wykonanie tak
kapitałochłonnych inwestycji. Korzystając ze środków unijnych po prostu
zaciągaliśmy kredyty, które teraz spłacamy. Natomiast wskaźniki, nawet w tym
modelu zmian ustawy o finansach publicznych, mamy pozytywne. Nie mamy
z tym problemu. Czyli, nie tylko zmieściliśmy się w starych wskaźnikach,
ale również trzymamy się w ryzach nowych. Tego roku nie planujemy żadnych
kredytów i pożyczek. Planowaliśmy nadwyżkę budżetu i schodzimy z kredytów.
Przygotowujemy się do rozdania środków unijnych. I chcę tylko tyle. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję Pani Skarbnik. Czy są
jeszcze dalsze uwagi, czy zapytania w tym temacie. Pan Prezydent chciałby
zabrać głos, proszę.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni goście! W świetle wyjaśnień Pani Skarbnik, wypadało by
powiedzieć, że stanowisko przytoczone przez Radnego Głąba jest kuriozalne. Ja
wierzę w rozsądek doświadczonych Radnych PiS-u. Szanowni Państwo, Pan
Radny mi zarzuca brak skuteczności, brak właściwych działań. Panie Radny! To
jest opinia za 2014 r., gdzie ja w jednej dwunastej jestem za to odpowiedzialny.
Pan może mówić o tym za rok. Kiedy ja będę odpowiadał za działania w całym
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roku 2015. W tym momencie, to wychodzi brak zaufania do pracowników i do
moich współpracowników, którzy tutaj ze mną pracują. I jest mi to bezmiernie
przykro słyszeć, bo doświadczeni radni, zasiadali tutaj w tej sali, nie rok, nie
dwa, nie trzy. A osoby, które ze mną współpracują były odpowiedzialne, też
również wcześniej. Ja zgodziłbym się, gdybyście Państwo oceniali mojego
poprzednika, ale w tym momencie, to oceniacie również moich
współpracowników. I nie mogę się zgodzić z takim stanowiskiem. Ja życzyłbym
sobie, aby w przyszłym roku – i będę tu dziękował Pani Skarbnik – Elżbiecie
Pichór, jeżeli znowu będzie to rozstrzelenie o 3%. Jak Państwo sobie
wyobrażacie, że w procesach gospodarczych i w tej dynamicznej sytuacji
w Europie, która jest mamy przewidzieć sytuację na rynku zbrojeniowym, na
rynku przemysłu, czy w gospodarce. To wszystko jest dynamiczne. Ja
cieszyłbym się, aby każdy samorząd – i tu mogę też życzyć Panu Staroście
Dudzie, żeby miał w tym roku też tylko 3% różnicy w wykonaniu przy 200 mln
przychodów w budżecie miasta. Więc, to pokazuje skalę. Pan mówi o MPK,
o 9 mln - no to proszę sobie przypomnieć, że te 9 mln nie wzięło się znikąd,
tylko to jest wygenerowane o czym mówiłem na poprzedniej sesji, tylko trzeba
chcieć słuchać ze zrozumieniem. Mówiłem o tym, skąd wzięło się 9 mln
w MPK strat narastająco. Ale, żeby Państwa uspokoić, to przeciąłem tą sytuację.
Odwołana została Pani Prezes, Pan Dyrektor techniczny złożył rezygnację, a po
jutrze będę miał przyjemność wprowadzić do spółki nowego prezesa. Z tego
miejsca chcę poinformować wszystkich Państwa, że z dniem 1 lipca 2015 r.
Rada powołała na stanowisko Prezesa MPK Pana Jarosława Kateusza,
dotychczasowego prezesa spółki MPK w Starachowicach. Mam nadzieję, że Pan
Prezes w tym okresie do końca grudnia pokaże się z dobrej strony i wpisze się
w oczekiwania miasta, mieszkańców – jak powinno wyglądać MPK na miarę
takiego miasta, jakim jest Ostrowiec. A jest to drugie miasto w naszym
województwie i chciejmy być dumni, i dążmy do tego, żeby ta komunikacja
była na właściwym poziomie. Ale nie dla zadowolonych pracowników, dla
mieszkańców. Bo my mamy wszyscy pracować na rzecz mieszkańców
Ostrowca Świętokrzyskiego. To samo mógłbym powiedzieć o ZUM-ie,
i o stratach, i o ugodach ze spółdzielniami. Ci rozsądni Radni „PiS-u” wiedzą
dokładnie, że pewne wyroki sądowe trzeba respektować. Jeżeli spółdzielnie
wygrały, mają przyznane wyroki eksmisyjne i mają przyznane odszkodowania
od gminy, no to, nie da się nie zapłacić tych odszkodowań. Wy, jak rozumiem
Państwo jesteście tu sprawiedliwi. Więc, tu należy się dochować tym przepisom.
Szanowni Państwo, przy spółdzielniach jeszcze – ostatni raz miasto wypłaciło
odszkodowania. To tak uspakajająco. W przyszłych latach będę dążył do tego,
żeby miasto elastycznie prowadziło politykę mieszkaniową i to jest też obszar,
w którym będą podejmowane trudne decyzje. Mamy podpisaną za chwilę
umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – będziemy budować,
rozbudowywać jeden z bloków socjalnych o mieszkania socjalne. Ale to nie
będzie nagroda dla tych co nie płacą. To będzie dla tych osób, które mieszkają
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w naszych zasobach, wywiązują się z obowiązku wobec zarządcy, wobec
gminy, a że mają niższy standard, to będą miały możliwość zaproponowania dla
tych osób tych nowych mieszkań, a ich mieszkania o niższym standardzie,
mieszkania gdzie są np. piece węglowe będą przeznaczone pod ewentualne
eksmisje. To są obszary, o których będziemy rozmawiać. Będzie wiele takich
trudnych decyzji. Jeszcze raz, zamierzałem Państwa prosić – powiem tak, liczę
na rozsądek doświadczonych radnych, dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni,
mają w tym punkcie porządku obrad jeszcze pytania? Proszę Pana Radnego
Wronę.
Radny J. Wrona - Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Chciałem zauważyć, że w drugiej wypowiedzi Pan
Prezydent, no był niekonsekwentny do pierwszej. Dlatego, że w pierwszej
wypowiedzi słyszeliśmy, że w ubiegłym roku w wielu dziedzinach naszego
miasta źle się działo i rzeczywiście te sytuacje wymagają naprawy. My w tym
sprawozdaniu oceniamy cały 2014 r., więc na pewno rzeczywiście nie wszystkie
punkty dotyczą działalności Pana Prezydenta, niemniej jednak, trzeba to po
prostu powiedzieć – cały rok oceniamy i tutaj to należy podkreślić. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Radnego
Głąba o zabranie głosu.
Radny A. Głąb – Dziękuję Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Chcę powtórzyć podsumowanie tego stanowiska, w który
wyraziłem się bardzo jasno, być może nie dla wszystkich, że mamy
świadomość, że omawiany budżet w dużym stopniu jest budżetem tworzonym
przez poprzednie władze. A te problemy, które poruszyliśmy – warto się im
przyjrzeć, przemyśleć, wsłuchać w głos mieszkańców. Stąd myślę, że jest
zrozumiane w pełni, to co chciałem wcześniej wyrazić. Natomiast, 2014 r. był
rokiem, w którym również Klub Radnych zgłaszał wiele inicjatyw, propozycji
do budżetu i nie zostały one zrealizowane przez Prezydenta. Stąd, oceniamy
pracę Prezydenta wcześniejszej kadencji. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pan Radny Wł. Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Panie Prezydencie, ja chciałem zabrać głos w sprawie, co Pan
tak atakuje zarząd MPK, to jest przykrywka. Dlaczego Pan nic nie mówi
o MEC-u? Tam jest 48 mln. I cały czas jest cicho, tylko na rozkładzie jest Pani
Prezes Bednarska, Pan Dyrektor Choinka, a tu cisza. Jak nad trumną. Cisza. No,
nie może tak być. No, nie może, tylko trzeba mówić i o MEC-u. I jeszcze mam
prośbę Panie Prezydencie, żeby nie mówił Pan PiS, tylko „Prawo
i Sprawiedliwość”. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent J. Górczyński - Ja rozumiem, że to jak gdyby Pan Sajda chciał
rozszerzyć, bo w tej chwili opiniujemy, jesteśmy przed głosowaniem w sprawie
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absolutorium za 2014 r. i temat MEC-u jest to, jakby dodatkowy obszar.
Ale odpowiem Panu na to. Jutro mam spotkanie, jako wspólnik
z mniejszościowym udziałowcem – z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska, na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników dotyczącym sytuacji
w spółce MEC. Tam jest bardzo trudna sytuacja, o czym Pan raczy wiedzieć.
To wie Pan, że w 2001 r. zaciągnięto 20 mln kredytu, no i słusznie Pan
zauważył, że trzeba oddać 47 mln. Ja tylko rozszerzę, że na bardzo trudnych
rozmowach w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, bardzo trudnych,
gdzie osoby do konfrontacji do rozmów z nami, to: Wiceprezes Pan Gdański,
Pani Dyrektor zarządzająca dwunastoma miliardami złotych. To są osoby,
które się znają na swojej profesji, którzy bardzo skrupulatnie podkreślały brak
kontaktów w ostatnich czerech latach z miasta, i ze spółki. Ja już nie chcę
ciągnąć, pytać – gdzie byli inni przez ostatnie cztery lata. Wcześniej było
uzgodnione przedłużenie, przedłużenie, ale był czas żeby spłacić. To trzeba
chcieć. Trzeba, właśnie – była koniunktura żeby spłacać. I widzisz Pan, Panie
Radny – nie spłacono. Także, a dzisiaj ja mam problem i Państwo Radni. No,
powiem – o czterech lat, jak Pan dobrze wie nie byłem. A cztery lata nie robiono
nic w tym temacie. Zgodzi się Pan ze mną? Bardzo się cieszę, że się Pan zgadza.
Więc, tyle w temacie. Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo
Radni! Jesteśmy w sprawach udzielenia absolutorium za 2014 r., żebyśmy nie
odbiegali od merytoryki. I jeszcze raz powtórzę – Państwo oceniacie 2014 r. Tą
ocenę to dokonali mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego w wyborach
grudniowych. Natomiast, dzisiaj jest udzielenie absolutorium, a ja w tej części
odpowiadam za 26 dni ubiegłego roku. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Jesteśmy
w dalszym ciągu przy uchwale, projekcie uchwały odnośnie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Ostrowiec za 2014 r. Czy w tym temacie mają Państwo Radni jeszcze
głos? No nie, widzę. W takim razie, przechodzimy – Pan Wł. Sajda, proszę
bardzo.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni goście! Panie Prezydencie Górczyński, ja będę
głosował przeciwko, a wie Pan dlaczego, bo propozycje do budżetu, które
myśmy składali, ja osobiście też, cały nasz Klub Prawo i Sprawiedliwość –
żadna propozycja nie została przez cztery lata zrealizowana. I to mnie boli. I ja,
właśnie nasz Klub, ja będę głosował przeciwko. Dziękuję bardzo.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Panie Radny, Pan wybaczy,
ale jako poseł nie miałem wpływu na to, jakie propozycje Państwo składaliście
w Radzie Miasta, i nie miałem wpływu na to co zostało zrealizowane, bądź nie
zrealizowane. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panie Radny Włodzimierzu,
konkretne jakieś propozycje do tego projektu uchwały. Proszę Radnego Pana
Głąba.
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Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Wobec tego, ja ma taka propozycję, bo nie została ona przez Pana zapewne
dostrzeżona. Jak był Pan parlamentarzystą można było złożyć taką nowelizację
ustawy, aby nie było tej ciągłości, albo inaczej, aby rozliczany Pan był
od 1 stycznia – od początku roku budżetowego, a nie w ostatnich dniach
ostatniego roku.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy to wszystko? Dziękuję
bardzo. Może jeszcze Pan Radny Wrona.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Pan Prezydent powiedział, że pełnił urząd 26 dni, i że nie
miał wpływu na wiele spraw, które w naszym mieście działy się. Natomiast,
chcę powiedzieć, że w grudniu uchwalaliśmy uchwałę o podatkach dla naszej
Gminy na 2015 r. I w grudniu mogliśmy już wpłynąć na poprawę tych stawek
podatków, tak żeby były przyjazne dla mieszkańców Ostrowca, żeby były
przyjazne dla przedsiębiorców. I to nie zostało, po prostu uwzględnione. Czyli
oceniając, to może do drugiego punktu, kolejnego punktu dzisiejszego porządku,
nie do samego sprawozdania, chociaż to też się wiążę w pewnym sensie
ze sprawozdaniem finansowym, ale do również absolutorium dla Pana
Prezydenta. To, że nie podjęto pracy merytorycznej, tylko ad hock musieliśmy
przyjmować tą uchwałę bez możliwości wpłynięcia na kształt, na szczegóły tej
ustawy, to odbija się bardzo negatywnie, bo po prostu już wtedy było mnóstwo
uwag dotyczących uchwalanych w grudniu stawek podatkowych – różnych
podatków, które Gmina nalicza. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie
ad vocem Panie Radny. Po pierwsze, to uchwalaliśmy ustawę budżetową na rok
2015, a więc nie jest to przedmiotem dzisiejszych obrad. To jest jedna sprawa,
a druga – myślę, że na pewno w tym roku się bliżej będziemy przyglądać.
Jesteśmy tu wszyscy nowi i myślę, że z wielka taką ostrożności, wielką taką
wnikliwości będziemy się przyglądać budżetowi na przyszły rok. Bo, jak wiemy
mieliśmy też mało czasu, będąc radnymi stosunkowo późno wybranymi, żeby
się nawet przyjrzeć dokładnie tym projektom, czy też ustawie budżetowej.
Wszystko przed nami, a więc nic straconego. A teraz jesteśmy dopiero przy roku
2014. Proszę Pana Radnego Łatę o zabranie głosu.
Radny M. Łata – Ja chciałem tylko zapytać, żeby Pani Skarbnik przypomniała
terminy, które nas obligowały do zatwierdzenia stawek podatkowych. Bo ja,
z tego co ja sobie przypominam, to tydzień nam został na to, żeby ustalić te
stawki podatkowe i ustalając stawki podatkowe, myślę, że jakieś dokładne
wyliczenia by się przydały. A tak, w ciągu kilku dni to trudno to zrobić.
Ja wierzę w to, że w tym roku, zgodnie z zapowiedziami Skarbnika i Pana
Prezydenta siądziemy do podatków lokalnych i będziemy je ustalać na przyszły
rok troszeczkę wcześniej.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze do
tego projektu uchwały Państwo Radni mają uwagi? Nie widzę. Pan Prezydent,
proszę o zabranie głosu.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Szanowni Państwo! Ja myślę, żeby już
przeciąć i zakończyć tą dyskusję, przejdźmy do głosowania. W sprawach takich
szczegółowych to Państwo dokładnie wiecie, że projekt budżetu był składany
w listopadzie, za poprzedniej władzy. Państwo wiecie, że terminy ustawowe są
takie, a nie inne. Już nie chcę mówić, że Pan Radny Głąb, jako asystent chce
podważyć, że tak powiem ustrój państwa co do ciągłości władzy, i co do zmian
oceniania. Takie inicjatywy mają też prawo składania również inni posłowie,
nawet senatorowie mogą wprowadzać zmiany. To tak na marginesie. Dziękuję
bardzo, proponuję przejść do głosowania.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. W takim razie
przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2014 r. Kto z Państwa
jest za przyjęciem projektu tej uchwały?
Radni RM – przy 16 głosach za, 3 przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się –
podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2014 r.
Patrz uchwała Nr XV/81/2015 – załącznik nr 7 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy, do następnego,
kolejnego projektu uchwały – udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego za 2014 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej
wysłuchaliśmy w tej sprawie. Również na wszystkich komisjach zajmowaliśmy
się, również tym tematem, więc proszę Przewodniczących kolejno komisji
o przedstawienie opinii komisji w temacie tej uchwały. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej - Kamila Długosza o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz - Komisja
Samorządowa Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje bardzo. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu – Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artura
Zawadzkiego o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Radnego Mariusza Łatę
o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM M. Łata – Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny RM – Martę Woźnicką – Kuzdak o opinię komisji.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnica – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy mają
Państwo Radni uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, a zatem proszę
o przegłosowanie projektu uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Ostrowca świętokrzyskiego za 2014 r. Kto jest za
projektem tej uchwały?
Radni RM – przy 16 głosach za, 3 przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się –
podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Ostrowca świętokrzyskiego za 2014 r.
Patrz uchwała Nr XV/82/2015 – załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu
Prezydenta Miast Jarosława Górczyńskiego.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Kultura polityczna i dobry obyczaj, w tym momencie nakazuje bardzo
serdecznie podziękować Państwu. Podziękować w imieniu moich
współpracowników, pracowników Urzędu Miasta, pracowników spółek
podległych, bo w tym momencie ocenialiście Państwo ich pracę. Stąd, w ich
imieniu dziękuję bardzo za to absolutorium. Dziękuję bardzo za rozsądek,
za wstrzymanie się tez od głosu. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Gratuluje Panie
Prezydencie. Bardziej może nie dla Pana te słowa gratulacji, ale dla Pana
poprzednika. Jednakże i Panu również gratuluję i myślę, że te krytyczne słowa
opozycji, które były dzisiaj skierowane do Pana, to wynikają z troski
o mieszkańców miasta. Myślę, że tak myśleli koledzy radni myślę, że również
trakcie kadencji będą się dalej troszczyć o to, by losy mieszkańców były,
jak najlepiej zaspakajane przez władze miasta.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy teraz do
kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz aktu
założycielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Projekt uchwały również był opiniowany przez wszystkie
komisje. Proszę Przewodniczących komisji o przedstawienie opinii komisji.
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Proszę Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Radnego
Mariusza Łatę.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM M. Łata – Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej – Kamila Długosza o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz - Komisja
Samorządowa Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Przewodniczącego Komisji
Budżetu – Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Wiceprzewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artura Zawadzkiego o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny RM – Martę Woźnicką – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnica – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy mają Państwo
Radni uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Radnego Głąba o zabranie głosu.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani
Przewodnicząca, w trosce właśnie o mieszkańców naszego miasta w punkcie
3 i 4 zmiany siedziby oraz aktu założycielskiego Publicznej Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Nr 5 – będziemy głosować przeciwko,
ponieważ te uchwały są kontynuacją złych decyzji Prezydenta w sprawie
likwidacji szkół. Mieszkańcy czują się niesłuchani, lekceważeni, taką postawą.
Takie dochodzą do nas głosy. Dlatego, my słuchając ludzi, którzy nas wybrali
nie poprzemy tych uchwał. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby głos jeszcze zabrać? Proszę Panią Małgorzatę Krysę.
Radna M. Krysa – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni goście! Skoro jesteśmy przy temacie
szkoły podstawowej – szkoły nr 4, chociaż nie będzie to wprost związane z tą
szkołą, ale mam takie zapytanie – czy nie ma sprzeczności z zapowiedziami
Pana Prezydenta dotyczącymi podnoszenia jakości, efektywności nauczania
w szkołach gminnych, skoro od września w PSP Nr 5 będzie osiem pierwszych
klas. to jest dwa razy więcej niż dotychczas. W innych szkołach również będzie
więcej tych klas. I np. jeśli właśnie chodzi o szkołę nr 5 wiem, że tam
prawdopodobnie – to rodzice tutaj zwracali się do mnie – będzie praca na dwie
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zmiany. Szczególnie te młodsze dzieci. Oczywiści, to cieszy, że mamy więcej
dzieci i jednak przybywa tych mieszkańców, ale czy zatem utrwalanie takich
molochów nie będzie utrudnieniem dla dzieci i nauczycieli w skutecznym
realizowaniu właśnie procesu kształcenia, wychowania. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kto z Państwa chciałby jeszcze
zabrać głos? Proszę Panią Wiceprezydent Marzenę Dębniak.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Pytanie właśnie Pani Radnej jest też odpowiedzią, o czym mówiliśmy wcześniej
– dlaczego w tym roku reforma. Bo jest to wyjątkowy rok. Jak Państwo wiecie,
sześciolatki już idą do szkoły obowiązkowo w tym roku. Natomiast, rok
poprzedni pozwalał na odraczanie. Czyli tak naprawdę teraz do pierwszych klas
idzie jakby półtora rocznika. A to spowodowało, że nauczyciele mają prace. I to
jest tylko ten jeden wyjątkowy rok. Dlatego to się mogło po prostu udać – danie
pracy nauczycielom, przeprowadzenie tej reformy w taki sposób cywilizowany.
To po pierwsze. Po drugie, owszem, w piątce jest dużo klas. Cieszę się,
że rodzice wybrali tą szkołę, bo szkoła jest dobra, ale z pełną odpowiedzialności
mówię, że we wszystkich naszych szkołach jest tylko jedna zmiana. To są duże
szkoły, jak Państwo wiecie - jest na tyle pomieszczeń klasowych, jest na tyle
nauczycieli, że możemy pozwolić sobie na komfort jednej tylko wyłącznie
zmiany. Natomiast, tutaj Państwa uspokoję – również pracujemy nad jakby
podniesieniem jakości i standardu w naszych szkołach od 1 września.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają dalsze pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, a w takim razie
głosujemy projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz aktu
założycielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały?
Radni RM – 16 głosami za, 4 przeciw i 1 wstrzymującym się – podjęli uchwałę
w sprawie zmiany siedziby oraz aktu założycielskiego Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XV/83/2015 – załącznik nr 9 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do następnego
projektu uchwały, mianowicie zmiany siedziby oraz aktu założycielskiego
Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt uchwały był
opiniowany również przez wszystkie komisje. Proszę Przewodniczących komisji
o zabranie głosu. Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu –
Radnego Mariusza Łatę.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM M. Łata – Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej – Kamila Długosza.
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Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz - Komisja
Samorządowa Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Budżetu – Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Wiceprzewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artura Zawadzkiego.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję, oraz Komisję
ds. Rodziny proszę Panią Radną – Martę Woźnicką – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnica – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Państwa
Radnych o zabieranie głosu przy projekcie tej uchwały. Nie widzę, w takim
razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącego zmiany
siedziby oraz aktu założycielskiego Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały?
Radni RM – przy 16 głosach za, 5 przeciwnych i przy braku głosów
wstrzymującym się – podjęli uchwałę w sprawie zmiany siedziby oraz aktu
założycielskiego Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XV/84/2015 – załącznik nr 10 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do następnego
projektu uchwały, mianowicie w sprawie niewyrażenia zgody za zawarcie przez
Gminę Ostrowiec Świętokrzyski porozumienia z Powiatem Ostrowieckim
w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Ostrowiecki publicznego
gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt tej uchwały również był
opiniowany przez wszystkie komisje. Proszę Przewodniczących komisji
o przedstawienie opinii komisji. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu – Radny Mariusz Łata, proszę.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM M. Łata – Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Samorządowej – Kamila Długosza.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz - Komisja
Samorządowa Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Budżetu – Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Wiceprzewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artura Zawadzkiego.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję, i Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny - Radną – Martę Woźnicką – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnica – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny nie zajęła stanowiska przy opiniowaniu powyższej uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy mają Państwo
uwagi, zapytania do projektu tej uchwały? Proszę Radną Panią Małgorzatę
Krysę.
Radna M. Krysa – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni! Pani
Prezydent! Panie Prezydencie! Szanowni Goście! Odnosząc się do uzasadnienia
tej uchwały, w której stwierdzono, że utworzenia gimnazjum przy I LO im. St.
Staszica mogłoby destabilizować sieć gimnazjów w naszym mieście i wpłynąć
na wzrost kosztów utrzymania pozostałych gimnazjów, chciałabym zauważyć,
że Pan Prezydent nie widział tego problemu w wyrażając zgodę na utworzenie
gimnazjum przez stowarzyszenie tworzące szkołę na ul. Focha. Uważam, że jest
to wyraźna niekonsekwencja w działaniu. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego Artura
Głąba.
Radny A. Głąb - Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Czytając omawiany projekt uchwały nasze zdziwienie budzi sam tytuł właśnie
tej uchwały. Uważamy, że ma on negatywne założenie. Z góry zakłada
narzucenie słów: „w sprawie niewyrażenia zgody”, jednocześnie skazując ją na
odrzucenie. I przeglądając dotychczasowe różne projekty uchwał, pierwszy raz
widzę, aby w taki sposób sugerowano negatywny stosunek do tematu.
Uważamy, że w miejsce tych słów „niewyrażenia zgody” mogłoby się znaleźć,
np.: podjęcie decyzji czy rozpatrzenie decyzji. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego Wronę.
Radny J. Wrona - Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Ja chciałem zapytać, jaki podmiot zamierza prowadzić
gimnazjum w budynku po zlikwidowanym Zespole Szkół Publicznych Nr 1
zlokalizowanym przy ul. Focha 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Czy jest to
stowarzyszenie w którego zarządzie zasiada Pan Kamil Stelmasik – Radny Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Komitetu Wyborczego Wyborców
Jarosława Górczyńskiego. Jeżeli, ta informacja, to pytanie, odpowiedź na to
pytanie będzie twierdząca, to chciałem zauważyć, że ta sytuacja będzie rodził
sprzeczność z art.24 f ustawy o samorządzie gminnym. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Pan Radny Wł. Sajda.
Radny Wł. Sajda - Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Ja chciałem odnieść się do szkoły na ul. Focha – kto to ma
przejąć tą szkołę, stowarzyszenie PISK. I chciałem ludzi ostrzec bo, np. –
odczytam: „W trakcie postępowania procesu likwidacji szkoły rolniczej
w Bałtowie pojawił się pomysł poprowadzenia szkoły przez stowarzyszenie.
Najpierw inicjatywę taką podjęli nauczyciele wraz z rodzicami uczniów. Gdy
zaczęli się organizować pojawiło się stowarzyszenie PISK, które
zaproponowało, że chce poprowadzić szkołę. Jako argument podawano,
że stowarzyszenie ma już zapis w statucie, że może zajmować się prowadzeniem
placówek oświatowych. Stowarzyszenie PISK zrobiło zebranie z rodzicami
i przedstawiło swoje plany. Zamierzenia były szczytne. Panowano rozszerzyć
kierunki nauczania od technika weterynarii. Na zebraniu mówiono o zarobkach
nauczycieli poprzez deklaracje Stowarzyszenia PISK. Plany utworzenia
stowarzyszenia przez nauczycieli i rodziców rozmyły się. Rodzice przekonani
deklaracjami PISK zrezygnowali z rejestracji stowarzyszenia. Po pewnym
czasie były jeszcze deklaracje PISK, że w prowadzeniu szkoły pomoże im
konsul amerykański. Po zlikwidowaniu przez Radę Powiatu szkoły,
Stowarzyszenie PISK podjęło się prowadzenia szkoły. Gdy pytałem, no tu
byłego Pana Naczelnika Oświaty – dlaczego Stowarzyszenie nie podjęło się
prowadzenia szkoły, odpowiedział, że Stowarzyszenie nie podjęło się tego”.
I, a dlaczego teraz PISK w Ostrowcu – widać, że scenariusz ten sam będzie ze
szkołą nr 11. I to chce prowadzić Pani, Szanowna Pani Cukierska. Przecież,
to jest wieloletni pracownik Stowarzyszenia BAŁT. I tutaj ja powiem szczerze,
no mam już teraz otworzone oczy – dlaczego ci Państwo są zainteresowani
prowadzeniem tym stowarzyszeniem i zarządzaniem tą szkołą. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego Kamila
Stelmasika o zabranie głosu.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowny Panie Radny
Wrona – oświadczam Panu, oświadczam Panu – Pan mnie o to zapytał,
że od kilku miesięcy nie zasiadam w Zarządzie Stowarzyszenia Przestrzeń
Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych. Natomiast, jeśli mogę tutaj ad vocem do
Pana Sajdy. Myślę, że bardzo ładną Panu ktoś przygotował notatkę. Jeśli się Pan
zwróci z tym do Zarządu Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno –
Kulturalnych, na pewno Panu wyjaśnią sprawę sprzed kilku lat, i temat całego
projektu jaki był, którym ówczesnym, bardzo znaczącym – proszę Pana –
partnerem był Powiat. I uzyska Pan wszystkie swoje informacje. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę, Pan
Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Ad vocem. Pani Przewodnicząca! Ja sobie nie życzę, bo ja
nie zadawałem pytania Panu Radnemu Stelmasikowi, żeby radny mi odpowiadał
na pytanie. To tyle. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję….
Radny K.Stelmasik – Czułem się wywołany, ponieważ współzałożycielem tego
stowarzyszenia, w którym było mnóstwo ciekawych projektów dla lokalnej
społeczności. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Panią
Wiceprezydent – Marzenę Dębniak o zabranie głosu.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Widzę, że musimy wrócić do korzeni i poproszę o prezentację (załącznik nr 11
do protokołu). Przedstawię Państwu parę slajdów – dlaczego taki jest projekt
uchwały? Państwo pamiętacie, u podstaw naszej reformy oświatowej przede
wszystkim leżała demografia, której po prostu nie da się oszukać. I to było
przyczyną likwidacji szkół, które zostały podjęte na określonej uchwale.
W miesiącu maju zwrócił się do nas Starosta Powiatu Ostrowieckiego –
działając na podstawie uchwały Rady Powiatu – o wyrażenie zgody na
prowadzenie publicznego – i tu chciałam podkreślić – publicznego przedszkola,
przepraszam gimnazjum. A to znaczy, że na to musi wyrazić zgodę Rada
Miasta. Jak Państwo pamiętacie, mówiłam cały czas o demografii przez te
wszystkie spotkania oraz o sytuacji w mieście Ostrowcu. Pozwolicie Państwo,
że przedstawię parę danych liczbowych, a potem ustosunkuję się do wszystkich
pytań i zarzutów, które padły na tej sali.
Rok szkolny 2015/2016 – to jest to, co zostaje po reformie oświatowej jako
szkoły publiczne: Publiczne Gimnazjum Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 3,
Zespół Szkół Publicznych Nr 2, a więc Gimnazjum Nr 4 i Publiczne Gimnazjum
Nr 5 na ul. Sandomierskiej. Czyli mamy 4 publiczne gimnazja.
A oprócz tego w mieście Ostrowcu na dzień dzisiejszy jest zarejestrowanych
i działających: Niepubliczne Gimnazjum im. St. Konarskiego, ul. Sienkiewicza,
Katolickie Gimnazjum Ks. Marcina Popiela, gimnazjum prowadzone przez
stowarzyszenie ul. Focha 3. Otóż, to stowarzyszenie, które Państwo tutaj
wywołaliście, złożyło w miesiącu maju wniosek o rejestrację na prowadzenie
zespołu, który składa się z przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Bez uczniów uczęszczających do tego gimnazjum, bo nie wiadomo, ilu ich
będzie i czy będą, w tej chwili uczęszcza już 101 uczniów do niepublicznych
gimnazjów.
A teraz Państwo macie, w środku jest ulica Focha i proszę zobaczyć, w rejonie
1,5 km ile mamy gimnazjów. Tu już jest napisane – ewentualnie – gimnazjum
działające przy liceum Staszica – pięć. A w niedalekiej odległości – proszę
bardzo – dwa pozostałe. Przypomnę Państwu taki znamienny slajd dzieci
urodzonych w latach 2004 – 2014, Państwo pamiętacie z miesiąca stycznia –
lutego ten spadek naszych dzieci. A teraz są gimnazja. Zaczynaliśmy w 2004 r.
mając 3.022 dzieci, obecnie mamy tych dzieci 1634. I teraz chyba najważniejszy
– prognozowana liczba uczniów w gimnazjach w latach 2015 – 2020. I proszę
zobaczyć, co się dzieje za 4 lata – 1485. Tych dzieci, proszę Państwa, nie
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przybędzie. To jest różnica 149. To jest – Państwo, którzy mają do czynienia
z oświatą, zgodzą się – to jest 6 oddziałów. To jest jedno małe gimnazjum.
Proszę Państwa! My długo zastanawialiśmy się, jak powinna wyglądać ta
uchwała. Oczywiście, prosto można było zrobić, że wyrazimy zgodę na
utworzenie piątego publicznego gimnazjum, gdzie w miesiącu lutym biorąc pod
uwagę demografią, ilość wyłącznie uczniów, zlikwidowaliśmy gimnazjum nr 2,
przenosząc go tak naprawdę do gimnazjum nr 3. Wyrażenie takiej zgody – ja nie
wiem, ilu uczniów by uczęszczało do gimnazjum przy liceum
ogólnokształcącym i jest to kolejne, publiczne gimnazjum. Proszę zauważyć,
czym to również grozi. To grozi kolejnymi zwolnieniami nauczycieli z naszych
gimnazjów. Państwo widzieliście, że liczba gimnazjalistów spada o 149 osób,
6 oddziałów, ilu nauczycieli straci pracę? Więc stwórzmy jeszcze jedno
gimnazjum, jeszcze jedno i jeszcze jedno na zasadzie, które będzie lepsze
i ładniejsze. Ja rozmawiałam dosyć sporo z tym stowarzyszeniem oraz
z matkami z tego rejonu, które wcale nie były zainteresowane utworzeniem
kolejnego gimnazjum. Państwo pamiętacie, że najbardziej walczącą szkołą
o utrzymanie był Zespół Szkół Nr 1 na ul. Kilińskiego, ponieważ powstało tam
to stowarzyszenie, do którego wstąpili rodzice i zostało zarejestrowane do
prowadzenia gimnazjum, więc tak naprawdę to oni chcieliby obronić to
gimnazjum, które albo tam zafunkcjonuje od 1 września, albo w latach
przyszłych. Tych dzieci nie będzie więcej. Do nas też docierają odgłosy, też byli
zainteresowani rodzice, bo mamy taki ładny budynek szkoły nr 4, która została
przeniesiona na ul. Polną. Są głosy, że powinno być gimnazjum, przepraszam –
liceum dwujęzyczne, powinno być profilowane. I proszę nam wierzyć, że kadra
nauczycielska jest gotowa, jaka jest sytuacja na wyższych oddziałach
w Ostrowcu różnych szkół, to Państwo wiecie. Nie stałoby nic na przeszkodzie
na utworzenie V liceum w Ostrowcu, czy VI publicznego, np. dwujęzycznego.
Uważam, że tu nie powinniśmy wchodzić w drogę starostwu, bo tych dzieci nie
przybędzie, a utworzenie z kolei kolejnego publicznego liceum spowoduje też
odpływ dzieci z któregoś z liceum, ale sądzę, że to, co publiczne zostawmy tym
organom, które to prowadzą.
Proszę zauważyć jedną sytuację: ubywa 149 dzieci. Ile możemy jeszcze tworzyć
gimnazjów? Dlatego naprawdę rozmawiając, analizując tę sytuację i slajd, który
Państwo widzieliście, w jakiej odległości leżą te gimnazja – stąd jest projekt
uchwały o niewyrażeniu zgody.
I teraz proszę Państwa, ustosunkuję się do odpowiedzi: u nas reforma wyglądała
troszeczkę inaczej, myśmy nie przekształcali szkół przez prowadzenie do
stowarzyszenia, myśmy ich zlikwidowali. Natomiast ponieważ były duże – na
zebraniach, na tej sali, zresztą od Państwa była taka inicjatywa – że rodzice chcą
prowadzić, dostali zgodę i przyzwolenie na zawiązywanie stowarzyszeń,
fundacji i obiecaliśmy im użyczenie szkoły na określony okres z tym
wyposażeniem, które może zostać. I tak też się stało. Jeżeli chodzi
o stowarzyszenie PISK, które wystąpiło o przekazanie szkoły na ul. Focha oraz
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zarejestrowało się jako zespół prowadzący przedszkole, szkołę podstawową oraz
gimnazjum, to było już drugie stowarzyszenie, które rodzice chcieli, aby
poprowadziło tę szkołę, rodzice na tyle zaufali temu stowarzyszeniu, że wstąpili
do niego i co niektórzy zajmują tam określone funkcje. A więc jakby
uwiarygodnili swoją obecnością stowarzyszenie. Nam, proszę Państw, tak
naprawdę, wszystko by było jedno, czy to jest PISK, czy BISK, czy
stowarzyszenie rodziców. Rodzice sobie takie wybrali, chcą utrzymać tę szkołę
i to stowarzyszenie, jak i pozostałe stowarzyszenia, działają na własną
odpowiedzialność. To po pierwsze. A po drugie, to rodzice również działają na
własną odpowiedzialność zapisując dzieci do określonego stowarzyszenia czy
fundacji. Jeżeli nie wyjdzie tam sytuacja, oczywiście budynki wraz
z wyposażeniem wracają do gminy, ale tutaj ani Prezydent Miasta, ani ja, ani
Państwo Radni, nie bierzecie za to odpowiedzialności.
Dlaczego stowarzyszenie dostało wpis? Bo takie jest prawo. Jeżeli
stowarzyszenie, fundacja dostarczy wszystkie dokumenty na utworzenie
niepublicznej placówki, to my nie możemy odmówić. Więc zostało wpisane.
Pan Starosta wystąpił o jakby przekazanie części zadań, czyli prowadzenie
gimnazjów jest zadaniem własnym gminy, dlatego o to wystąpił powiat jako
publiczne gimnazjum. Oczywiście, kwestia subwencji byłaby taka sama do
jednej czy do drugiej sytuacji. Pani radna, pan radny pyta się, dlaczego tak
nazwa uchwały? A czy to coś zmienia? Czy jeżeli będzie w sprawie gimnazjum,
czy w sprawie niewyrażenia opinii, to czy ta uchwała będzie ładniej wyglądać?
Przecież jej treść w § 1 jest o niewyrażeniu zgody. A uzasadnienie w sposób
dosyć wyraźny mówi, jaka jest intencja. Państwo oczywiście odrzucając ten
projekt uchwały, a głosując o wyrażenie zgody, to ta uchwała nie będzie też
w sprawie gimnazjum, tylko w sprawie wyrażenia zgody. No przekaz tutaj jest
dosyć jasny.
Tutaj też postarałam się w ten sposób odpowiedzieć radnemu Sajdzie
o stowarzyszenia. To jest wola rodziców. U mnie w pokoju było jakieś
stowarzyszenie, bardzo niewiarygodne z Tarnowa, czy jeszcze gdzieś, gdzie
sama szukając po internecie sama przestrzegałam rodziców, że to jeszcze nie
funkcjonuje. Rodzice mogli założyć swoje stowarzyszenie, mogli z kogoś
skorzystać. Wstąpili do tego stowarzyszenia, sami chcieli, proszę bardzo, my się
z tej propozycji nie wycofujemy. I jeżeli Państwo chcielibyście to wiedzieć, aby
uniknąć jakichkolwiek pomówień, wszystkie te jednostki, te stowarzyszenia czy
fundacje, otrzymują lokale na identycznych warunkach, są to umowy użyczenia
od 1 września przez gminę, a od 1 sierpnia przez szkoły z tym wyposażeniem,
które może zostać w szkołach, czyli nie jest potrzebne w naszych innych, albo
nie pochodzi ze środków unijnych. Mają tam się znaleźć siedziby rad
osiedlowych, miejsca na świetlice środowiskowe, możliwość odbywania zebrań
i tego typu podobne rzeczy, oczywiście boiska, place zabaw udostępnione
wszystkim mieszkańcom. Zasady dla wszystkich są takie same. Można tylko
życzyć im powodzenia, chociaż będą to małe szkoły. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę radnego
Arona Pietruszkę o zabranie głosu.
Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Pani Prezydent! Ja tak może nie do końca
w temacie, bo tu jest o niewyrażeniu zgody na zawarcie przez gminę, ale jeżeli
jesteśmy w temacie szkoły na Focha, ja się chciałem dowiedzieć, jaka liczba
dzieci deklarowała chęć uczenia się w stowarzyszeniu?
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak – Tak naprawdę właściwej odpowiedzi na
to pytanie nie zna nikt. Rodzice pozapisywali dzieci jakby podwójnie do
stowarzyszeń i do naszych szkół, 1 września będziemy mogli powiedzieć, ile
będzie. Ok. 150 dzieci podobnież jest zapisanych do szkoły. I tutaj też Panu nie
odpowiem, czy to przedszkole, czy szkoła publiczna, czy stowarzyszenia. Gdzie
dziecko będzie chodzić – jest to wyłącznie decyzja rodziców.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę radnego
Mariusza Łatę o zabranie głosu.
Radny M. Łata – Ja tak przewrotnie, ja tak generalnie to się nie dziwię
działaniom starostwa. Dbają o swój interes. To nie jest wystąpienie o to, aby
poprawić sytuację dzieci na Kilińskiego, na Focha. W obliczu niżu
demograficznego sytuacja szkół ponadgimnazjalnych za kilka lat też będzie
trudna jeżeli chodzi o liczbę uczniów. Też będzie trudna. I każdy próbuje
znaleźć jakieś miejsce na tym rynku. Więc tworząc gimnazja, pozbawiając
gminę możliwości miejsc w gimnazjach, to działanie na swój interes. Tylko
dziwię się, że Państwo, którzy reprezentujecie mieszkańców Ostrowca w Radzie
Miasta, bierzecie w tym udział tak sami.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Pan Radny Włodzimierz
Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Panie Prezydencie! Tu się mówi, pan jest projektodawcą tej
uchwały, mówi się o przedszkolach, a gdzie tu jest w projekcie uchwały
w uzasadnieniu, że będą przedszkola w szkole jedenastce? W projekcie
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pani Prezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – A nie bardzo wiem, o co chodzi, bo to
jest o prowadzeniu gimnazjum. Ja tylko Państwu wyjaśniłam, na co
stowarzyszenie złożyło, a czy ono założy? Tak a’propos, w ósemce również jest
mowa o przedszkolach, wszyscy chcą przedszkola, czy te przedszkola powstaną,
te oddziały, czy rodzice zapiszą dzieci – to jest druga sprawa. Ja nie raz
mówiłam publicznie, że 1 września tak naprawdę to będziemy wiedzieć, ile
dzieci mamy w przedszkolach i ile dzieci mamy w oddziałach szkolnych. Tak
naprawdę, proszę Państwa, to proszę zauważyć, że reformę zrobiliśmy
w cywilizowany sposób. Nauczyciele mający umowę na czas nieokreślony
dostali wszyscy pracę, wszyscy, łącznie dotyczy to też obsługi. Wszędzie mamy
jedne zmiany. Nauczycielom odchodzącym na emeryturę czy na świadczenie
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wypłaciliśmy dodatkowe nagrody. A więc to chyba również o czymś świadczy.
A tak naprawdę może nie byłoby tego wszystkiego, kto gdzie co wziął,
gdybyśmy zlikwidowali cztery szkoły, wszystkich wyrzucili na bruk, i do
widzenia, i sprzedali szkoły. Może to by było lepsze, to wtedy byłoby
zapomniane. Jeszcze raz podkreślam, jakie stowarzyszenie się ubiega o szkołę?
Jeżeli jemu wierzą rodzice, a my obiecaliśmy rodzicom, że jeżeli chcą wziąć
sprawy w swoje ręce, to im pomożemy. To ani nie moją rolą, ani nie Państwa
rolą, jest ocenianie poszczególnych stowarzyszeń. Tę rolę odegrają rodzice.
Jeszcze raz mówię, stowarzyszenia otrzymały, otrzymają szkoły na jeden rok
czasu. Rynek zweryfikuje, czy będą tam dzieci, czy rodzice będą chcieli
zapisywać dzieci. A jeżeli będą dzieci, to szkoły będą dobrze prowadzone, bo
w ciągu pół roku kurator musi ocenić, czy te szkoły są dobrze prowadzone.
Oczywiście, umowy użyczenia będą już na więcej lat, bo ktoś musi w jakiś
sposób planować prowadzenie poszczególnej placówki.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Tak bardzo króciutko. Panie Radny!
Z polskiego na nasze. Pan Starosta nie zwrócił się do nas o założenie
przedszkola, liceum, tylko gimnazjum. I uchwała dotyczy spraw gimnazjum.
Tak na marginesie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Radnego
Jerzego Wronę.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! W wypowiedzi Pani Wiceprezydent znów wkradła się
pewna nieścisłość. Bo jak przypominam, proponując, czy oferując możliwość
utworzenia budynku przy ul. Sienkiewicza 70 liceum dwujęzycznego, to jak
sobie przypominam, jednym z warunków, z argumentów za przeniesieniem
szkoły podstawowej z tego budynku do budynku przy ul. Polnej, był stan
techniczny tego budynku. Czyli ewentualnie, tak jak rozumiem, propozycja
zagospodarowania tego budynku ad hock nie są możliwe. Jest potrzebne
przeprowadzenie remontu. Dziękuję.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Ad vocem, Pani Przewodnicząca! Ja
tylko powiedziałam jako przykład, że my również mogliśmy to zrobić, prawda?
A nie, że cokolwiek z nas to zakłada. Tak, a’propos… Proszę?
Radny J. Wrona – Ale nie od razu, bo stan techniczny tego budynku…
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Od razu. Stan techniczny tego budynku –
sanepid albo straż pożarna tej szkoły nie zamknęła. Ta szkoła musiałaby w ciągu
2 – 3 lat przejść gruntowny remont. Ale proszę mi wierzyć, że 1 września,
gdyby nie była przenoszona, również by ruszyła jako szkoła podstawowa.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę radnego Artura
Głąba.
Radny A. Głąb – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! Odpowiadając na głos pana radnego Mariusza Łaty chcę
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powiedzieć, że to państwo podjęliście uchwały likwidujące szkoły, to wy macie
problem, to my słuchamy mieszkańców. I my przekazujemy ten głos. I Panie
Przewodniczący! Samorząd to także my. Z takim pismem zwrócili się do nas
mieszkańcy tego rejonu miasta, którzy z nadzieją mówią, że powierzyli nam
wszystkim troskę o dobro wspólne. To właśnie my na was głosowaliśmy i dzięki
temu jesteście radnymi. I weźcie sobie to Państwo do serca.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana! Wydaje mi się, Panie
Radny, że każdy z nas w swoim okręgu otrzymał głosy i zaufanie swoich
mieszkańców. Proszę zatem nie wysuwać takich opinii, bo to jest zbyt daleko
idące. Dziękuję Panu.
I proszę o zabranie głosu Panią Cukierską.
Prezes Stowarzyszenia „Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych” –
Katarzyna Cukierska – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Widzę, że rzecz się toczy bardzo wokół naszego
stowarzyszenia bardziej niż wokół gimnazjum w Staszicu. Tak, żeby uzupełnić
informacje, o które tutaj Państwo pytali, do nas jako szkoły, do zespołu szkół,
zgłosiło się na dzień dzisiejszy 101 uczniów, w tym tylko kilkanaście osób
chętnych do gimnazjum i większość jest spoza tego rejonu, aczkolwiek to jest
dla nas i tak wystarczająca liczba, aby z tym gimnazjum ruszyć i chcemy tam
wypracować jakość, która przyniesie kolejnych chętnych w kolejnych latach.
Ale wiem, że do gimnazjum w CKU zgłosiło 124 osoby i to są faktyczne
deklaracje, które dyrekcja już posiada. I do mnie też rodzice zgłosili się ze swoją
inicjatywą, żeby taką inicjatywę w tej szkole podjąć, zdecydowaliśmy się na
taką inicjatywę. Otrzymaliśmy duży kredyt zaufania z Urzędu Miasta na
podjęcie takiej inicjatywy. I tak myślę sobie, że to może ci sami rodzice
próbowali w każdym z tych miejsc wywalczyć pomoc i to, żeby taka szkoła
w tym rejonie powstała. No zrobiliśmy już bardzo dużo w tym temacie. Mamy
gotowych nauczycieli do pracy, mamy rodziców, którzy z nami współpracują.
Mamy dzieci. Przedszkole nie wiadomo, czy ruszy, bo na wstępie było 37 osób
chętnych, do dzisiaj mamy tylko 4 deklaracje, więc to jest sprawa niepewna na
dzień dzisiejszy. I to mówię przed Państwem uczciwie. Ale gimnazjum i szkoła
podstawowa na 100% ruszy, taki wpis otrzymaliśmy i taka ilość uczniów, którą
mamy zupełnie nam do tego wystarczy. Nie wiem właściwie, do czego jeszcze
miałabym się odnieść, bo mam wrażenie, że moja osoba jest poddawana różnej
dyskusji i to właściwie – no cieszę się, że jestem taka popularna w tym
momencie, dziękuję Państwu. Jeżeli chodzi o szkołę w Bałtowie, to naprawdę
uważam, że trzeba czasami zrobić krok w tył, żeby potem zrobić trzy naprzód.
I tam te doświadczenia pomogły nam zrozumieć, na czym polega zmiana
w systemie edukacji, jak reagują nauczyciele, czego się możemy spodziewać
i tam był o wiele trudniejszy temat do przeskoczenia, tam było technikum
zawodowe, bardzo ciężko było pozyskać kadrę i w rezultacie to rodzice
zdecydowali o tym, że dzieci jednak przechodzą do szkół w Ostrowcu razem ze
swoimi nauczycielami, tak było dla nich wygodnie, my dokonaliśmy wszelkich
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starań. Tu jest inaczej. Cały czas mamy za sobą rodziców, mamy uczniów i jest
łatwiej znaleźć na naszym rynku ostrowieckim nauczycieli do nauczania
początkowego, do gimnazjum, do przedszkola, nie ma z tym problemu. Jest 5
osób na jedno miejsce, chętnych do pracy bez Karty Nauczyciela, gotowych do
zmiany, do innowacyjnych metod nauczania – tak, że są nauczyciele otwarci na
innego rodzaju zatrudnienie niż poprzez Kartę Nauczyciela. Bo niestety, takiej
nie możemy zapewnić jako stowarzyszenie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają jeszcze pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę,
a zatem przechodzimy do głosowania… Proszę Pana Starostę o zabranie głosu.
Starosta Ostrowiecki – Zbigniew Duda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Szanowni Goście! Jesteśmy po reformie szkolnictwa, którą przeprowadziło
miasto, pamiętamy dokładnie rodziców, którzy mówili, żeby te szkoły istniały,
żeby dzieci uczyły się na ich osiedlach. Ci sami rodzice przychodzili do
Starostwa Powiatowego, prosili o pomoc, prosili, żeby w jakiś sposób im
pomóc. Państwo przegłosowaliście, Państwo Radni. Przegłosowaliście.
Stanęliśmy na wysokości zadania, chcieliśmy pomóc rodzicom i dzieciom.
To chodzi o dzieci z dolnej części miasta. Podjęliśmy uchwałę w miesiącu
kwietniu, a popatrzmy, że data rozmów i data pozwolenia, które dostało
stowarzyszenie, to jest maj. Wszyscy wiedzieli, że powiat podjął taką uchwałę,
że Rada Powiatu podjęła taką uchwałę, że będziemy się starać o to, aby
otworzyć gimnazjum przy Liceum im. Stanisława Staszica. Dziwne to są
działania, jeżeli wiemy, że publiczna jednostka chce prowadzić gimnazjum
w tamtej części i wydajemy pozwolenie stowarzyszeniu. Ale proszę Państwa,
dziwne? Może nie wszystko. Bo teraz tak – zacytuję: „Powstanie gimnazjum
przy ul. Jana Kilińskiego 19, w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego Nr 1,
mogłoby destabilizować zreformowaną sieć szkolną, negatywnie wpływać na
funkcjonowanie nowo utworzonej szkoły przez stowarzyszenie”. Każdy z nas
zadaje sobie pytanie, dlaczego szkoła publiczna ma destabilizować pracę
stowarzyszenia, dlaczego tak martwi się tutaj w tym uzasadnieniu autor o to, że
będzie to destabilizować. Mamy wolny rynek w każdej dziedzinie. Koszty
funkcjonowania gimnazjum ponosiłby powiat, więc niepotrzebnie się
martwimy, że będzie to stabilizować, że będzie to destabilizować pracę
stowarzyszenia. Jeżeli stowarzyszenie – tak pani prezes tutaj się chwaliła – jest
tak dobre, to ryzyko jest po stronie powiatu. Jest naprawdę niezrozumiałe,
dlaczego tytuł brzmi „niewyrażenie zgody”? Sam tytuł – tak, jak jeden
z radnych tu wspomniał – od razu sugeruje, jak radni mają głosować. Proszę
Państwa, dobry interes powiatu? Dobry interes dzieci. Wszyscy mamy dzieci.
I powinniśmy o nie dbać jak najlepiej. Czy już niektórzy z nas pozapominali, że
najważniejsze jest dobro dziecka? Ja czytam artykuły prasowe „Wojenko,
wojenko”. Nie ma tutaj żadnej wojenki, po prostu jest to odpowiedź na
oczekiwania rodziców, którzy oczekują najlepiej dla swoich dzieci, tak jak
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każde z nas. Wspaniałe wystąpienia radnych, jeszcze niedawno dyrektorów
placówek publicznych, jakżeż dziwne teraz te stanowiska są?
Proszę Państwa! Szanowna Rado! Drodzy Radni! To Wy podejmujecie tę
decyzję, do Was należy zadecydowanie, czy zagłosujecie za tym projektem, czy
przeciwko? Jak sami dobrze wiecie, kadencja szybko mija. Warto pamiętać
o swoich decyzjach. Dziękuję bardzo.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Panie Starosto! No tak tytułem uzupełnienia, wniosek do nas został złożony
formalnie w maju, w maju też zostało zarejestrowane stowarzyszenie, które
dostało możliwość prowadzenia. Jeszcze raz podkreślam: stowarzyszenie
prowadzi niepubliczne gimnazjum, niepubliczne. Jeżeli spełnia wszelkie normy,
my nie możemy odmówić, że „dobrze, podstawówkę to sobie prowadźcie, ale
gimnazjum to Wam nie wolno”. Nie. Wniosek spełniał, jak i pozostałe, więc
został zarejestrowany, zostały wydane stosowne zgody. Ja nie bez kozery
Państwu pokazałam te kilka slajdów, gdzie tych dzieci na przestrzeni
najbliższych 4 lat ubywa o 149. Założenie piątego publicznego gimnazjum przy
takim nasyceniu właśnie zdestabilizuje całą sieć. Jeszcze raz podkreślam, że
u podstaw reformy oświatowej leżała tylko liczba dzieci. Ja nie wiem, jak mam
to mówić, Państwo też to widzicie. My Panu Staroście przekazujemy w tym
momencie subwencję, tak samo przekazujemy to stowarzyszeniom. Wiadomo,
że ta subwencja nie pozwala na w pełni samodzielne prowadzenie w tych
placówkach, w których jest Karta Nauczyciela. A tak jest w „Staszicu”. Ale
w „Staszicu” też nauczyciele szkoły średniej mogą pracować w gimnazjum.
Odejście każdych dzieci do szkół publicznych naszych będzie się zwolnieniami
nauczycieli w pozostałych czterech gimnazjach publicznych. Utwórzmy jeszcze
cztery publiczne, nie będzie dzieci, pozwalniajmy nauczycieli, będzie mówić:
wszystko dobrze dla rodziców. Tak naprawdę, gdyby nie powstało to
stowarzyszenie, gdybyśmy odmówili rodzicom wzięcia sprawy w swoje ręce, to
ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, aby przy „Staszicu” powstało
gimnazjum. Bo zauważcie Państwo, do czego my się doprowadzamy. Ile mamy
tworzyć dodatkowych placówek? Jest pewne, że ta ilość gimnazjów publicznych
i ta ilość gimnazjów niepublicznych przy malejącej liczbie dzieci doprowadzi do
tego, że te niektóre podmioty upadną. Za parę lat, bo po prostu nie będą mieć
dzieci. Mamy szansę przynajmniej na trzech gimnazjach, które są duże, że te
gimnazja przetrwają. Nie 3 – 4 lata. Tylko można w nich spokojnie inwestować.
Mam nadzieję, że „piątka” przetrwa, która jest najmniejszym gimnazjum.
Utwórzmy jeszcze dwa, trzy – to, co mówię – i wtedy ten rynek się wykruszy.
Ale moją rolą jest przede wszystkim dbanie o gimnazja publiczne. I te –
chciałabym, aby były gimnazjami silnymi. Do tych gimnazjów w tej chwili
poszły propozycje, o części już Prezydent Państwu mówił. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Poproszę radną Joannę
Pikus o zabranie głosu.
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Radna J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Chciałam odpowiedzieć na pytanie Pana Starosty. Tak, Panie Starosto, chodzi
nam o koszty związane z prowadzeniem gimnazjum. Jako mieszkaniec
Ostrowca chciałabym przedstawić tutaj również – myślę – zdanie nie tylko
moje. Chciałabym, aby takie środki finansowe były przeznaczone na poprawę
jakości usług świadczonych w szpitalu powiatowym.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Daniela
Strojnego o zabranie głosu.
Radny D. Strojny – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Goście! Ja mogę tylko potwierdzić słowa wypowiedziane przez Panią
Wiceprezydent. To nie stowarzyszenie znalazło szkołę, lecz rodzice uparcie
walczący o pozostawienie szkoły na ul. Focha znaleźli to stowarzyszenie. I to
oni są tutaj inicjatorami prowadzenia tej szkoły. Tak naprawdę mamy
świadomość, że stowarzyszenie będzie działać na podstawie subwencji. Jeśli nie
będzie dzieci, nie będzie tutaj stowarzyszenia. Więc tutaj w mojej ocenie
wsłuchaliśmy się w głos mieszkańców i stowarzyszenie będzie realizować
program na ich prośbę. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Pan Radny Włodzimierz
Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Zauważyłem, Pani nie zauważyła
tego, że Pan Prezydent zabrał mikrofon.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Komu?
Radny Wł. Sajda – Ze stojaka, żeby ludzie nie zabierali głosu. No, nie może tak
być. Nie może dyrygować, kto ma zabierać głos i co mówić. No przecież, po co
Pan to wziął, Panie Prezydencie? Nie ma się co śmiać…
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Panie Radny! Szanując kulturę polityczną
chciałem wstać, ale nie zrobię tego teraz. Teraz zademonstrowałem, po co mi
ten mikrofon był potrzebny. Po głosowaniu wstanę i zabiorę głos. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Myślę, że Pan Prezydent
nie przywłaszczył sobie tego mikrofonu, to tylko chwilowa sprawa. Proszę…
Panie Radny! Bez emocji, bez emocji, spokojnie, spokojnie…
Proszę o zabranie głosu Pana Naczelnika z Powiatu – Pana Lesiaka.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa
Powiatowego – W. Lesiak – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni
Państwo! No ja słucham z niesłychanym zdumieniem tutaj niektórych głosów,
ponieważ wypowiadanie się, że jak stowarzyszenie nie będzie miało dzieci, to
nie będzie funkcjonować, to również gimnazjum, publiczne gimnazjum, jakie
chcielibyśmy utworzyć przy liceum, również – jeżeli rodzice nie zapiszą do tego
gimnazjum – nie będzie funkcjonować. To nie ma tak na rynku, że będziemy
tworzyć pusty twór bez dzieci. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy jednak to
gimnazjum mogli prowadzić, ponieważ widząc na przykładzie gimnazjum
sportowego, jakie mamy przy Liceum Norwida, wyniki ich nauki, egzaminu
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gimnazjalnego w tym roku pokazują, że osiągnięte są na bardzo wysokim
poziomie. Ponieważ średnia tych wyników jest wyższa od powiatu o 7,3%, od
średniej powiatowej. Tak, że to pokazuje, że warto, żeby dzieci mogły się
kształcić przy liceach. My nie chcemy utworzyć gimnazjum z jakichś innych
pobudek, jak to Państwo niektórzy próbujecie twierdzić, tylko dla dobra naszych
dzieci, które mieszkają w dolnej części miasta. To nie my chcieliśmy wymyślić
sobie problem dla Państwa, tylko rodzice się do nas zwrócili. Rodzice się
zwrócili, żeby było gimnazjum publiczne. Szanowni Państwo! Ja wiem, jak
wygląda praca nauczyciela, ponieważ kilkanaście lat pracowałem jako
nauczyciel. Nie wyobrażam sobie i nie chciałbym, żeby ludzie 8 godzin
prowadząc lekcje uczyły moje dziecko. Bo taka jest prawda. Po 8 godzinach
dydaktycznych myślę, że nie wiem, jak trafić można do domu. Dlatego też,
Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o naprawdę wyważenie decyzji w tej
sprawie, ponieważ to nie jest dla powiatu, to jest dla naszych mieszkańców, dla
tych małych ludzi, którzy będą decydować się za chwilę, jaki wybierać zawód
i oni muszą się kształcić blisko swoich domów, a nie chodzić do innych szkół,
do innych rejonów w Ostrowcu. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają jeszcze jakieś merytoryczne uwagi do projektu tej uchwały? Nie
widzę. Proszę radnego Kamila Stelmasika.
Radny K.Stelmasik – Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo!
Miałem tego nie mówić, ale ad vocem do Pana Starosty i do Pana Naczelnika.
Jeśli powtarzacie to Panowie po raz kolejny, że zależy Wam na dzieciach, na
tych maluchach, to proponuję, zainteresujcie się ogniskiem plastycznym
i rozwijajcie tę instytucję, która ma bardzo dużą przyszłość w naszym mieście.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy to już
wszystkie uwagi? Proszę Panią Prezydent.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak – Ja już ostatni raz. I również ad vocem do
Pana Naczelnika. Nie wiem, ale do nas przynajmniej nie doszły żadne głosy, ani
nie przyszli żadni rodzice, którzy by chcieli utworzenia gimnazjum przy LO
Staszica. Natomiast przychodzili, że chcą w budynku szkoły nr 11.
Ja nie wiem, proszę Państwa, bo może to naprawdę myśmy nie powinni
prowadzić gimnazjum, a może to jednak Starostwo powinno prowadzić przy
wszystkich liceach gimnazja i przejąć przy okazji nasze, ale z nauczycielami
i z pracownikami obsługi. Za tę subwencję, którą my otrzymujemy i to wtedy
możemy w jakiś sposób porozmawiać. Budynki, nauczyciele, uczniowie,
wszyscy pracownicy. Być może to się lepiej sprawdza, chciałam tylko
zauważyć, że troszeczkę innych przepisach jest gimnazjum przy IV LO, jest to
gimnazjum profilowane i tylko należy się cieszyć, że uczniowie potrafią
pogodzić tak wyniki nauczania również z duchem rywalizacji sportowej. A jako
ciekawostkę muszę Państwu powiedzieć, że w dotychczasowym,
a likwidowanym PG 2 również uczniowie z klas sportowych uzyskali jedne
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z najlepszych wyników nauczania i bardzo się cieszę, że przechodzą na lepsze
obiekty, gdzie mogą lepiej trenować. Decyzja, proszę Państwa, jest w rękach
Państwa. Dziękuję bardzo. Ja już się więcej nie odezwę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy
wyczerpaliśmy wszystkie merytoryczne pytania do projektu tej uchwały? Nie
widzę już głosów. W takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem
uchwały odnośnie niewyrażenia zgody za zawarcie przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski porozumienia z Powiatem Ostrowieckim w sprawie założenia
i prowadzenia przez Powiat Ostrowiecki publicznego gimnazjum w Ostrowcu
Świętokrzyskim – kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 16 głosami za, 15 głosami za, przy
6 głosach przeciw projekt uchwały został przyjęty.
Radni RM stosunkiem głosów: 15 głosami za, przy 6 głosach przeciw i braku
głosów wstrzymujących się – podjęli uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody za
zawarcie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski porozumienia z Powiatem
Ostrowieckim w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Ostrowiecki
publicznego gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XV/85/2015 - załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek - Proszę Państwa! Było dużo emocji.
Myślę, że jesteśmy trochę zmęczeni, ale jeszcze przed przerwą, bo chciałam
powiedzieć, że ogłaszam 15 minut przerwy, przed przerwą proszę
o zabranie głosu Pana Prezydenta – Jarosława Górczyńskiego.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Panie Starosto! Ja nie będę deklarował utworzenia liceum przez gminę,
bo to nie jest zadanie własne gminy. Ale, Panie Starostwo, ja Panu dzisiaj
zadeklaruję jedną rzecz. Ulica Polna jest ulicą powiatową, zgodzi się Pan ze
mną? Bardzo bym chciał w interesie wszystkich mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego, jak i gości, którzy do nas przyjeżdżają, aby cała ulica Polna
była we właściwym standardzie. I z tego miejsca proponuję Panu przekazanie
50% kosztów z budżetu miasta na rzecz Powiatu, abyśmy mogli wspólnie,
razem jako dwa samorządy, wyremontować tę ulicę, a przede wszystkim zrobić
parkingi przy blokach Polna 7a, 7b. Wystosowałem takie pismo do Pana,
wystosowałem takie pismo do mieszkańców chcąc pokazać, że wspólnie dbamy
tutaj o realizację najważniejszych potrzeb. Pan mówi o interesie powiatu, to
proponuję zaoszczędzić tych kosztów na prowadzeniu gimnazjum, a zróbmy –
w interesie wszystkich – ma Pan tutaj radnych z tej części miasta i z drugiej, to
jest w naszym wspólnym interesie, abyśmy zadbali, każdy we własnym
zakresie, w zakresie, które jest przynależne do jego kompetencji jego
organizacji. Gimnazja, szkoły podstawowe – to kompetencje miasta. Licea,
szkoły średnie – to kompetencje powiatu. Drogi powiatowe są drogami
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powiatowymi. Przekazuję dzisiaj, deklaruję 50% kosztów z budżetu miasta na
wspólną realizację tych parkingów, żeby ta Polna wyglądała na ulicę na miarę
XXI wieku. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Pana
Starostę o zabranie głosu.
Starosta Ostrowiecki – Zbigniew Duda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Panie Prezydencie! Rewitalizację! Ja rozmawiałem, proszę Państwa, proszę
Państwa, przepraszam bardzo. Pan Prezydent wymusza, realizujmy razem, Panie
Prezydencie, nie przerwałem Panu, nie robiłem gestów. Rozmawiałem z Panem
Prezydentem o wspólnej rewitalizacji, również o zrobieniu drogi powiatowej
Polnej. Możemy skorzystać ze środków unijnych z tzw. obszarów strategicznej
interwencji, gdzie udział własny gminy i powiatu byłby bardzo małym
udziałem. Do tej pory nie dostałem od Pana Prezydenta odpowiedzi, natomiast
wspaniałe deklaracje o parkingach. Panie Prezydencie! Robimy tę rewitalizację
razem? Dziękuję bardzo, publicznie.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Panie Starosto! Do końca tego roku
chciałbym, aby parkingi na ulicy Polnej były wykonane. Ulica, parkingi –
równolegle, bo tym ludziom się należy, wszystkim, tam jest dziura na dziurze.
I radny Sajda tam jeździ, korzysta i nie może tak być, żeby ta ulica dalej tak
wyglądała. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panowie! Niezwykle ważny to
fakt, bardzo się cieszę, że doszło do porozumienia w tym względzie między
miastem a starostwem. Bardzo dziękuję i ogłaszam 15-minutową przerwę.
Przerwa w obradach Rady Miasta trwała od godz. 15.50 do godz. 16.14.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Wznawiamy obrady. Myślę, że
wszyscy Państwo Radni już są na sali.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie…
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Ja bardzo
przepraszam, ale poproszę służby techniczne, żeby odebrały mikrofon, bo
znowu może być problem.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panie Mateuszu! Proszę mikrofon
posadowić na właściwym miejscu.
Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, a mianowicie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic – proszę państwa,
bardzo proszę o ciszę – oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Projekt
uchwały był wprawdzie opiniowany przez wszystkie komisje, ale będzie
podmieniona ta uchwała? Proszę o szczegóły Panią Prezydent.
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Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Poproszę o rozpatrzenie projektu, który dzisiaj Państwo otrzymaliście, on się
różni niewieloma rzeczami, ja to mówiłam na komisjach, tam w podstawie
prawnej jest dodany § 13a, a na samym końcu § 1 jest dodana cyfra „18” i to się
wiąże z tym, że ze względu, że są różne imprezy w „Malwie” raz jest sala
baletowa, raz teatralna. Tym razem jest sala teatralna, więc trzeba tę 18
wprowadzić. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – A w zasadzie projekt uchwały jest
niezmieniony, na komisjach zajmowaliśmy się tym projektem, więc proszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii komisji. Poproszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Radnego Mariusza
Łatę.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu - M. Łata –
Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej – Kamila Długosza 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. Przewodniczącego
Komisji Budżetu – Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Wiceprzewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artura Zawadzkiego o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I poproszę Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny – Martę Woźnicką – Kuzdak o opinię komisji.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny - M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy mają
Państwo Radni uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
podziału w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? W takim razie uchwałę podjęliśmy jednomyślnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
podziału w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe
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obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
Patrz uchwała Nr XV/86/2015 - załącznik nr 13 do protokołu.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – przechodzimy do siódmego
projekt uchwały – utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w ogólnokrajowym referendum. Projekt uchwały również był opiniowany przez
wszystkie komisje Rady Miasta, proszę przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii: Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
– Radnego Mariusza Łatę.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu - M. Łata –
Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Samorządowej – Radnego Kamila Długosza?
Przewodniczący Komisji Samorządowej - K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Wiceprzewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Radnego Artura Zawadzkiego.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny – Martę Woźnicką Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny - M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca
RM
–
I.
Renduda
–
Dudek
–
Dziękuję.
I Przewodniczącego Komisji Budżetu – Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. Głosujemy
w takim razie projekt uchwały odnośnie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w ogólnokrajowym referendum – kto za projektem tej uchwały? Kto
jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum.
Patrz uchwała Nr XV/87/2015 - załącznik nr 14 do protokołu.
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8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I przechodzimy do następnego
projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyboru Ławników. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową. Poproszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej - K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zgłaszanie kandydatur do
Zespołu ds. Wyboru Ławników. Proszę Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Proponuję do Zespołu następujących radnych: Pana
Włodzimierza Steca, Pana Kamila Długosza i Panią Irenę Rendudę – Dudek.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o następne kandydatury.
Proszę Pana Stanisława Choinkę o zabranie głosu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - St. Choinka – Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Proponuję, aby wystawić tutaj kandydaturę Pana Artura
Zawadzkiego.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
o następne kandydatury. Czy Państwo z komitetu wyborczego PiS nie chcą mieć
przedstawiciela w komisji? Proszę w takim razie radnego Daniela Strojnego
o zabranie głosu.
Radny D. Strojny – Pani Przewodnicząca! Chciałem jeszcze zgłosić kandydaturę
Pana Pawła Celebańskiego.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze inne
kandydatury? Nie ma. W takim razie zapytam kolejno Państwa
o wyrażenie zgody na pracę w Zespole ds. Wyboru Ławników. Czy radny
Włodzimierz Stec wyraża zgodę?
Radny Wł. Stec – Tak, wyrażam.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Kamil Długosz
wyraża zgodę?
Radny K. Długosz – Tak, wyrażam.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Paweł Celebański
wyraża zgodę?
Radny P. Celebański – Tak, wyrażam.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Artur Zawadzki – czy wyraża
zgodę?
Radny A. Zawadzki – Tak, wyrażam.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – No i ja również wyrażam zgodę.
W takim razie proszę o przegłosowanie składu Komisji ds. Wyboru Ławników –
kto jest za przyjęciem kandydatur do pracy w tym zespole? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję. A zatem przy 20 głosach „za” i 1 głosie
wstrzymującym przyjęliśmy Zespół ds. Wyboru Ławników.
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Radni RM – stosunkiem głosów: 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 1 wstrzymującym się – podjęli uchwałę w sprawie powołania Zespołu
ds. Wyboru Ławników.
Patrz uchwała Nr XV/88/2015 - załącznik nr 15 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały, a mianowicie do rozpatrzenia skargi na działalność
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Projekt uchwały był
opiniowany przez wszystkie komisje, proszę Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii komisji: Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu – Radnego Mariusza Łatę.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu - M. Łata –
Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Samorządowej – Kamila Długosza.
Przewodniczący Komisji Samorządowej - K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Budżetu – Radnego Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Wiceprzewodniczącego Komisji
Strategii i Rozwoju Miasta – Radnego Artura Zawadzkiego.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny – Martę Woźnicką – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny - M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy mają Państwo uwagi do
projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przegłosowania projektu uchwały
odnośnie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr XV/89/2015 - załącznik nr 16 do protokołu.
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10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Projekt uchwały był opiniowany przez wszystkie komisje,
proszę Przewodniczących Komisji o zabieranie głosu. Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu – Radny Mariusz Łata.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu - M. Łata –
Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Samorządowej – Kamil Długosz.
Przewodniczący Komisji Samorządowej - K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Budżetu – Włodzimierz Stec.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Wiceprzewodniczącego Komisji
Strategii i Rozwoju Miasta – Artura Zawadzkiego.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny – Martę Woźnicką – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny - M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Racie macie uwagi
do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przegłosowania nad projektem
uchwały odnośnie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto
jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr XV/90/2015 - załącznik nr 17 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny punkt porządku to
jest projekt uchwały odnośnie przekształcenia Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w Dzienny Dom „Senior – WIGOR”. I
tutaj też jest nowy projekt uchwały. Proszę Panią Wiceprezydent
o zabranie głosu.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Prosimy o debatowanie nad tym dzisiaj rozłożonym projektem. Otóż, jego
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zmiana była podyktowana tym, że z ostatniej korespondencji wynika, że taki
Dom „Senior – WIGOR” nie może istnieć w strukturach MOPS-u. I tutaj
Państwo widzicie, że w pierwszej uchwale (załącznik nr 18 do protokołu) było
to przekształcenie, ale nic nie było o wyjściu z MOPS-u. W drugiej wersji jest
już wyodrębnienie i powierzenie administrowania tym projektem już naszej
agencji. Czy otrzymamy takie wsparcie – trudno powiedzieć. W każdym bądź
razie biorąc pod uwagę ilość mieszkańców Ostrowca w wieku 60+, to dobrze
byłoby, aby taki dom działał tym bardziej, że – co również Państwo widzicie –
że dofinansowanie do tego projektu jest 80%, a 20% nasz wkład własny. Jest to
tak naprawdę uchwała intencyjna, bo takie całkowite jakby wyodrębnienie,
utworzenie tego domu z chwilą, gdybyśmy otrzymali środki. Ale tutaj już jakby
wychodzimy z MOPS-u. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Projekt tej
uchwały był rozpatrywany na komisjach: Samorządowej i ds. Rodziny. Proszę
Przewodniczących Komisji, może Przewodniczącą Komisji ds. Rodziny – Panią
Radną Martę Woźnicką – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny - M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Przewodniczącego Komisji
Samorządowej – Pana Kamila Długosza o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej - K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przechodzimy do
głosowania nad projektem uchwały odnośnie zamiaru przekształcenia
Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w Dzienny
Dom „Senior – WIGOR” – w nowej zmienionej formule. Kto jest za przyjęciem
projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że
uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie/stosunkiem głosów podjęli uchwałę w sprawie zamiaru
przekształcenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim w Dzienny Dom „Senior – WIGOR”.
Patrz uchwała Nr XV/91/2015 - załącznik nr 19 do protokołu.
12) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – następny projekt uchwały to
jest w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych
przyznawanych pod warunkiem zwrotu. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Budżetu, Komisję Samorządową i Komisję ds. Rodziny. Proszę
Przewodniczących Komisji o zabieranie głosu. Proszę Przewodniczącego
Komisji Budżetu – Włodzimierza Steca.
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Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Samorządowej – Kamila Długosza.
Przewodniczący Komisji Samorządowej - K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny – Martę Woźnicką – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny - M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi do
projektu tej uchwały? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania projektu
uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków
okresowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu – kto jest za projektem tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na
świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków
celowych i zasiłków okresowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu.
Patrz uchwała Nr XV/92/2015 - załącznik nr 20 do protokołu.
13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny projekt uchwały
w sprawie sprzedaży działek gruntu. Projekt był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii
i Rozwoju Miasta – Artura Zawadzkiego o zabranie głosu w tej materii.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przechodzimy do
głosowania odnośnie sprzedaży, nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży
działek gruntu. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działek gruntu.
Patrz uchwała Nr XV/93/2015 - załącznik nr 21 do protokołu.
14) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały to
jest odnośnie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. Projekt uchwały również
był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
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Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artura
Zawadzkiego o zabranie głosu.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przechodzimy do
głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
darowizny. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto
się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwałę odnośnie przyjęcia
darowizny przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie darowizny.
Patrz uchwała Nr XV/94/2015 - załącznik nr 22 do protokołu.
15) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości, dotyczy nieruchomości położonej przy
ul. Rzeczki. Projekt uchwały również był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju
Miasta – Artura Zawadzkiego o zabranie głosu.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przechodzimy do
głosowania nad projektem uchwały odnośnie nabycia nieruchomości – dotyczy
to nieruchomości położonej przy ul. Rzeczki. Kto jest za przyjęciem projektu tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
odnośnie przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XV/95/2015 - załącznik nr 23 do protokołu.
16) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości położonej przy ul. Józefa Reńskiego. Projekt
również był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
ponownie o zabranie głosu Radnego Artura Zawadzkiego.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przechodzimy do
głosowania nad projektem uchwały odnośnie nabycia nieruchomości – dotyczy
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to nieruchomości położonej przy ul. Józefa Reńskiego. Kto jest za przyjęciem
projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XV/96/2015 - załącznik nr 24 do protokołu.
17) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości położonej przy ul. Jana Samsonowicza
i Rudzkiej. Projekt również był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Miasta. Proszę ponownie o zabranie głosu Wiceprzewodniczącego Komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przechodzimy do
głosowania nad projektem uchwały odnośnie nabycia nieruchomości położonej
przy ul. Jana Samsonowicza i Rudzkiej. Kto jest za przyjęciem projektu tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XV/97/2015 - załącznik nr 25 do protokołu.
18) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości położonej przy ul. Borowikowej. Również
projekt był rozpatrywany na Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Wiceprzewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przechodzimy do
głosowania nad projektem uchwały odnośnie nabycia nieruchomości położonej
przy ul. Borowikowej. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XV/98/2015 - załącznik nr 26 do protokołu.
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19) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży lub
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do
nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielenia
bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych
lokali i nieruchomości. Projekt uchwały był opiniowany przez komisje:
Budżetu, Strategii i Rozwoju Miasta, Samorządową oraz ds. Rodziny. Proszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii komisji. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta o zabranie głosu.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej – Kamila Długosza o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Samorządowej - K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Przewodniczącą Komisji ds.
Rodziny – Panią Martę Woźnicką – Kuzdak o opinię komisji.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny - M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przechodzimy do
głosowania nad projektem uchwały dotyczącego zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych,
warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
przy zbywaniu tych lokali i nieruchomości. Kto jest za przyjęciem projektu tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych,
warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
przy zbywaniu tych lokali i nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XV/99/2015 - załącznik nr 27 do protokołu.
20) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały, to
jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
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gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
lata 2013 – 2018. I tutaj do projektu tej uchwały były drobne poprawki, które –
o ile pamiętam, wniesione już na komisjach – proszę Pani Prezydent.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo
Radni! Takie drobiażdżki: na 5 stronie w 2013 r. wskazano 15 lokali, winno być
20 lokali. W 2014 r. jest 19, a winno być 18. I później „Ogółem planuje się
sprzedaż 164 – 234…”, winno być „…168 – 238…”. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisje: Strategii i Rozwoju Miasta, Samorządową i ds. Rodziny. Proszę
teraz Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii komisji. I tak:
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Wiceprzewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artura Zawadzkiego.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej – Kamila Długosza.
Przewodniczący Komisji Samorządowej - K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Przewodniczącą Komisji
ds. Rodziny – Panią Martę Woźnicką – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny - M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem przechodzimy do
głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2013 – 2018. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt tej
uchwały przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę
w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2018.
Patrz uchwała Nr XV/100/2015 - załącznik nr 28 do protokołu.
21) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały, to
jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wraz z „Prognozą
oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
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Ostrowiec Świętokrzyski”. Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisje:
Budżetu, Strategii i Rozwoju Miasta oraz Samorządową. Proszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii komisji. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu – Włodzimierza Steca o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artura
Zawadzkiego.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje. I Przewodniczącego
Komisji Samorządowej – Kamila Długosza.
Przewodniczący Komisji Samorządowej - K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie głosujemy
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wraz z „Prognozą
oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski”. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że przyjęliśmy
uchwałę jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
Patrz uchwała Nr XV/101/2015 - załącznik nr 29 do protokołu.
22) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2015 r. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Radnego Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Pani Skarbnik! Ja mam takie pytanie, chodzi mi, na stronie 5,
załącznik nr 2, tj. lokalny transport zbiorowy. Dlaczego wcześniej nie było tej –
powiem tak – dotacji dla MPK, tylko teraz? Bo było 400 tys., nie? Chyba, o ile
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sobie coś przypominam, a teraz jest 800 tys. I tylko na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – To wszystko?
Skarbnik Miasta - E. Pichór – Można odpowiedzieć? Pani Przewodnicząca!
Szanowni Państwo Radni! Tutaj to tylko są zmiany w zakresie wydatków
bieżących – zwiększenia o 800 tys. Była kwota – Państwo pamiętacie, że
zdejmowaliśmy 800 tys. – a teraz wracamy.
Radny Wł. Sajda – To dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję.
Radny Wł. Sajda – Jeszcze mam takie pytanie, tutaj wydatki, to jest strona 19,
„Upowszechnianie kultury fizycznych wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski” i tu jest punkt „Olimpiada sportów drużynowych” wyłoniony
w drodze konkursu – no to już nie będę nic mówić. To tutaj nie wiem, jest
przekazane 5.460 zł, to kwota jest na Stowarzyszenie na rzecz Rad Osiedlowych
i Gminnych, podmiot wyłoniony w drodze konkursu. To co jest? Są takie
stowarzyszenia?
Skarbnik Miasta - E. Pichór – No, jest stowarzyszenie. Nie po raz pierwszy,
chyba tamtego roku też to stowarzyszenie startowało w konkursie i też uzyskało
dotację, tak, „Bieg zwycięstwa”.
Radny Wł. Sajda – A, „Bieg zwycięstwa”?
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Ja myślę, że Pani Przewodnicząca zaprosi
Pana Radnego Sajdę, żeby zobaczył, ile dzieci w tym roku bierze udział. To jest
bardzo dobra inicjatywa od 6 lat, we wszystkich, Panie Radny, prasach,
telewizjach jest mowa. I to jest naprawdę to.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Serdecznie Pana zapraszam do
udziału w biegu. Nie jako obserwatora.
Radny Wł. Sajda – Dziękuję. To tyle chciałem.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Panie Radny! I wtedy nie będzie się Pan
martwił – to tak ad vocem, Pani Przewodnicząca, tak bardzo króciutko – nie
będzie się Pan martwił, że tylko Prezydent Górczyński jest w „Gazecie
Ostrowieckiej”. Pobiegnie Pan w biegu, będzie Pan w „Gazecie Ostrowieckiej”.
Radny Wł. Sajda – Ja nie chcę być sławny tak, jak Pan.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Ale Panie Radny! Martwi się Pan tylko
o „Gazetę Ostrowiecką”. A gdzie „Echo”? A Gdzie „Wiadomości
Świętokrzyskie”?
Radny Wł. Sajda – Tylko mnie chodzi o radnych innych, i o Pańskich radnych
się martwię szczególnie.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Bardzo się cieszę. Widzi Pan, jacy
zadowoleni wszyscy. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panie Radny Sajda! Cenna
inicjatywa i myślę, że głosy poszczególnych radnych – przynajmniej te
ważniejsze – w mediach się znajdą. Bo myślę, że jest tu sporo cennych uwag
i głosów tak, że warto by było, żeby tak było.
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W takim razie, czy są dalsze uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę.
Przechodzimy w takim razie do głosowania nad projektem uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2015 r. – kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
Patrz uchwała Nr XV/102/2015 - załącznik nr 30 do protokołu.
23) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o zabranie
głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015
– 2023. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2015 – 2023.
Patrz uchwała Nr XV/103/2015 - załącznik nr 31 do protokołu.
24) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I ostatni projekt uchwały,
tj. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata
2015 – 2017 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Projekt uchwały był opiniowany przez komisje: Budżetu,
Strategii i Rozwoju Miasta oraz Samorządową. Proszę Przewodniczących
Komisji o opinię komisji. Proszę o zabranie głosu Włodzimierza Steca –
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego Artura
Zawadzkiego – Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
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Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącego
Komisji Samorządowej – Kamila Długosza.
Przewodniczący Komisji Samorządowej - K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem głosujemy projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest za przyjęciem projektu tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwałę
przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie głosów podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 dla Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XV/104/2015 - załącznik nr 32 do protokołu.
Ad IV/ Interpelacje i zapytania:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Zrealizowaliśmy porządek
dotyczący uchwał. Przechodzimy teraz do interpelacji i zapytań oraz
odpowiedzi. Proszę Państwa! Dla porządku, za sekundę, Panie Prezydencie,
proszę o zgłaszanie się radnych, którzy zabiorą głos w tym punkcie porządku,
żeby nie było potem uwag do Przewodniczącej, że ktoś za późno albo za
wcześnie został wybrany do głosu. Proszę zatem o zgłaszanie się. Proszę,
Włodzimierz Stec.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Jeżeli mogę, zanim
Państwo się zgłoszą…
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Urszula Uba, Kamil Długosz,
Małgorzata Krysa, Włodzimierz Sajda i teraz tutaj patrzymy, Kamil Kutryba,
Aron Pietruszka, Kamil Stelmasik, Pikus Joanna, Daniel Strojny. Czy
wszystkich wymieniłam, czy jeszcze ktoś z Państwa chce głos zabrać radnych?
Myślę, że wszystkich. No więc proszę bardzo o zabieranie kolejno. Proszę
bardzo o zabieranie głosu, Pana Prezydenta, może najpierw.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Ja chciałbym skorzystać, że jesteśmy w tak licznym, zacnym gronie,
ponieważ mamy tutaj na sali dwóch solenizantów, więc pozwolę sobie w tym
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miejscu na ręce Pana Radnego Celebańskiego, ale i Pana Dyrektora
Węglewicza, z okazji dzisiejszych imienin złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, optymizmu, radości, sił i wytrwałości
w codziennej pracy. Wszystkiego najlepszego! Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ja myślę, że to były życzenia od
Prezydenta, ale za chwilę będą i ode mnie i od Rady Miasta. Życzymy Ci Paweł
takiej charyzmy, jaką masz, życzymy Ci, abyś robił te pikniki i inne inicjatywy
podejmował, bo widzę, że jesteś bardzo młodym, otwartym człowiekiem na
wiele spraw i sporo przed Tobą, a zatem życzę Ci takiej udanej przez tą
kadencję, takiego pójścia do przodu z różnymi sprawami dla mieszkańców
Twojego osiedla i nie tylko. Wszystkiego dobrego Ci życzę i dużo zdrowia, przy
tym wytrwałości.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Myślę, że Pan Dyrektor Węglewicz to
zaprosi wszystkich na basen. Prawda?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie proszę o zabranie
głosu Włodzimierza Steca.
Radny Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Obecnie z programu Rodzina 3+ mogą korzystać tylko mieszkańcy
naszej gminy, choć wiem, że rodziny spoza miasta są również zainteresowane
korzystaniem ze zniżek wynikających z tego programu. Proszę więc Pana
Prezydenta o wystosowanie odpowiednich pism z zaproszeniem ościennych
gmin do włączenia się do programu na takich samych lub zbliżonych zasadach
jak nasza gmina, aby ich mieszkańcy również mogli skorzystać
z obowiązujących zniżek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Dziękuję. (Interpelacja stanowi załącznik nr 33 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Radną
Urszulę Ubę.
Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Szanowni Państwo! W imieniu własnym zgłaszam następujące
interpelacje, które dzisiaj kieruję do, są do zarządu dróg powiatowych –
ul. Polna – pkt 1 i 2, zarządców dróg gminnych, szczególnie w zakresie
prawidłowego oznakowania pionowego przystanków autobusowych – pkt 3 oraz
zarządcy dróg wojewódzkich, drogi wojewódzkiej – Okólnej w Ostrowcu
Świętokrzyskim – pkt 4. Mianowicie:
1) Dotycząca malowania linii regulujących, oddzielających ścieżkę rowerową
i chodników w pasie drogowym ul. Polnej, na odcinku od ul. Mieczysława
Radwana do ul. Chrzanowskiego. Istniejące linie są niewidoczne, stwarzają
realne zagrożenie dla pieszych, w ewentualnych zderzeniach z rowerzystami
korzystającymi ze ścieżki rowerowej.
2) Drugie – dotyczące wymalowania, odświeżenia przejścia dla pieszych
tzw. zebry na skrzyżowaniu ul. Polnej i Dziewulskiego. W chwili obecnej,
z powodu braku słabo widocznych linii oznakowania poziomego, przedmiotowe
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przejście dla pieszych stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz
korzystających z niego w obrębie tego skrzyżowania.
3) Trzecie – dotyczącą wymiany lub uzupełnienia znaków D-15 na przystankach
autobusowych w niektórych drogach na terenie gminy. Wyróżnia się tutaj
oznakowanie przystanków w drogach powiatowych, które jest w opłakanym
stanie, a przede wszystkim jest niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, głównie rozporządzeniem w sprawie szczególnych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. Na wielu
przystankach natomiast brak jest w ogóle słupka ze znakiem D-15 – znak
informacyjny.
4) Czwarta – tutaj mam wątpliwości. Dowiedziałam się w ostatniej chwili, Panie
Prezydencie, ze to nie powinnam może puszczać w interpelacjach,
ale przeczytam. Dotycząca wyeliminowania handlu ulicznego warzywami
i artykułami spożywczymi na chodniku przy ul. Okólnej, na wysokości marketu
„Biedronka”. Smog spowodowany natężeniem ruchu na skrzyżowaniu
ul. Okólnej, Denkowskiej i Słowackiego nie wpływa korzystnie na jakość
sprzedawanych produktów, natomiast zanieczyszczenie terenu nie poprawia
wizerunku miasta w tym rejonie. Nadmieniam, że nowe przepisy dane
do kodeksu wykroczeń, które wejdą w życie jeszcze w listopadzie tego roku,
wprowadzają kary grzywny do 5 tys. zł, a nawet utratę towaru przeznaczonego
do sprzedaży. Dziękuję. (Interpelacje stanowią załącznik nr 34 do protokołu)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego Kamila
Długosza o zabranie głosu.
Radny K. Długosz – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent!
1) W imieniu swoim jak i Radnego Kamila Kutryby, po licznych prośbach
mieszkańców osiedla Rosochy, zgłaszamy interpelację w sprawie zamontowania
ławek przy chodnikach wzdłuż ulicy 11 listopada. W chwili obecnej wzdłuż
ulicy 11 listopada po stronie osiedla Rosochy umiejscowiona jest jedynie jedna
ławka. Ulica ta stanowi dla mieszkańców osiedla miejsce spacerów i spotkań,
jak również główny ciąg pieszy w stronę miasta, jak i huty. Jednak głównie
osoby starsze nie mają gdzie choćby na chwilę odpocząć. Brak ławek
szczególnie daje o sobie znać w ciepłe upalne dni, które lada dzień nastaną.
Zamontowanie ławek poprawiłoby również estetykę tejże ulicy. (Interpelacja
stanowi załącznik nr 35 do protokołu)
2) Druga interpelacja – także w imieniu swoim jak i Radnego Kamila Kutryby
zgłaszamy interpelację w sprawie zamontowania skrzynki z prądem na terenie
boiska i placu zabaw przy ul. Sikorskiego. Brak tego urządzenia bardzo utrudnił
Radzie Osiedla Rosochy organizację w ostatni weekend maja festynu z okazji
Dnia Dziecka. Gdyby nie uprzejmość i życzliwość mieszkańców pobliskich
bloków, festyn nie odbyłby się w ogóle, a dzieci nie skorzystałyby z licznych
atrakcji, które zostały dla nich przygotowane. Z uwagi na pozytywny odbiór
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społeczny zorganizowanego festynu oraz liczne prośby mieszkańców, Rada
Osiedla planuje organizowanie kolejnych festynów na terenie boiska. Brak
skrzynki na prąd będzie bardzo utrudniał to zadanie. Wskazane boisko i plac
zabaw jest idealnym miejscem to organizacji imprez plenerowych mających na
celu integrowanie mieszkańców osiedla. (Interpelacja stanowi załącznik nr 36
do protokołu)
3) I trzecia interpelacja - w imieniu swoim po interwencji mieszkańców bloku
nr 12 na osiedlu Rosochy, zgłaszam interpelację w sprawie zwiększenia patroli
Straży Miejskiej przy tym bloku. Zbliża się okres wakacyjny i ławki
umiejscowione przy wejściu do klatek bloku zaczynają stawać się miejscem
spotkań osób młodych, podczas których spożywają oni alkohol. Szczególnie
weekendowymi wieczorami ciężko jest wejść do klatek. Młodzi ludzie są
agresywni, niekiedy używają wulgaryzmów wobec mieszkańców. Butelki po
alkoholu zaśmiecają teren wokół bloku. Bardzo często zdarza się, że osoby te
załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne przy klatce lub w niej. W ciepłe dni
powstały fetor bardzo utrudnia życie mieszkańcom. Dlatego tez zwiększenia
patroli, głównie wieczorami, ukróciłoby te praktyki osób młodych. Dziękuję
bardzo. (Interpelacja stanowi załącznik nr 37 do protokołu)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radną
Małgorzatę Krysę o zabranie głosu.
Radna M. Krysa – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Goście!
1) Najpierw mam zapytanie do Pana Prezydenta, kiedy będą kwiatki na Rynku?
Bratki uschły, zarosło bardzo i tak wiele osób się pyta, co z tymi kwiatkami.
Przydałoby się tak ładnie, teraz ludzie przychodzą tam, często odwiedzają,
lodziarnię szczególnie i tak wypadałoby, żeby się tak ładnie się znów zrobiło.
2) Natomiast interpelacja. Kolejny raz chciałam zabrać głos w sprawie Gambo
i zwrócić się do Pana Prezydenta i podlegających mu instytucji o podjęcie
działań prawnych, które zmusiłyby właściciela nieruchomości do skutecznego
wypełnienia ciążących na nim obowiązków. Czy wreszcie podjęto działania na
drodze sądowej, w związku ze stałym zagrożeniem dla mieszkańców osiedla
25-Lecia, szczególnie bloku 75? Z tego, co wiem, niedawno znów się tam paliło
i ciągle mieszkańcy czują się zagrożeni. Kto tam był, na pewno wie, jak to
wygląda – jest bardzo nieprzyjemnie. Uważam też, że ostatnie spotkanie na
początku czerwca – to chyba było 2 czerwca – z mieszkańcami tego osiedla nie
spełniło ich oczekiwań, ponieważ zamiast propozycji konstruktywnych
rozwiązań, byli oni świadkami niepotrzebnych przepychanek słownych.
Osobiście mi było bardzo wstyd za niektórych przedstawicieli władz miasta
i powiatu, którzy zamiast pochylić się nad problemem mieszkańców.
(Interpelacja stanowi załącznik nr 38 do protokołu)
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Wejdę w słowo – wyprostuję. Z mojego
upoważnienia nikt z władz miasta na takim spotkaniu nie był.
Radna M. Krysa – Ale byli przedstawiciele.
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Prezydent Miasta – J. Górczyński – Proszę nie mówić o władzach miasta.
Władze miasta do Prezydent i jego służby.
Radna M. Krysa – Przepraszam – więc niektórych radnych – tutaj wyprostuję,
źle to ujęłam. To spotkanie – ja autentycznie bardzo się wstydziłam jako radna
za niektóre wypowiedzi, ponieważ to były takie przepychanki słowne, jakieś
pokazywanie się przed mediami, a naprawdę dla tych ludzi to nic nie wynikło.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Przyznaję Pani rację. Mam tez duży
niesmak do spotkań, które są tylko spotkaniami dla szumu medialnego, a nie
wnoszą nic do sprawy. Przyznaję Pani rację, ma Pani właściwe odczucia.
Radna M. Krysa – Właśnie jako radna utrzymuję na bieżąco kontakt
z mieszkańcami, szczególnie tego jednego bloku, ale też czasami z innymi też
rozmawiam i nawet dzisiaj też taką rozmowę miałam i po prostu ludzie,
mieszkańcy, zwykli ludzie czują się rozgoryczeni, zawiedzeni, no bo jak do tej
pory, nie widzą konkretnych działań, które mogłyby w końcu zakończyć
problem Gambo. Ale jednocześnie jest jeden plus. Myślę, że dlatego, że jest to
nagłaśniane, właśnie w mediach się pisze i pokazuje i jednak jest
zainteresowanie, radni, zarówno w powiecie, jak i w mieście, tego problemu
jakby pilnują też, to miejmy nadzieję, że wspólnie ten problem zostanie
skutecznie rozwiązany. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Zanim zabierze głos Pan
Radny Jerzy Wrona, proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Wyjątkowo poproszę
sobie o głos w tym momencie, chcąc podziękować Pani Radnej Małgorzacie
Krysa za ten głos dzisiaj. Przyznaję Pani rację, problem Gambo jest bardzo
dużym problemem, nie rozwiązanym od 5-6 lat i uważam, że był czas, aby ten
problem rozwiązać. Natomiast nie jestem zwolennikiem rozmów dla rozmów.
Też ze zdziwieniem obserwuję relacje w prasie, w telewizji. Pani dzisiaj
wnioskuje, żeby wystąpić z interwencją i rozwiązać umowę właścicielską. My
nie mamy takich możliwości, ale w telewizji lokalnej obejrzałem, że naczelnik
tutaj Starostwa, Pan Potorski, zadeklarował, że wystąpi o rozwiązanie takiej
umowy. Szanowni Państwo! Temat Gambo jest mi bardzo dobrze znany z wielu
powodów, a jeden, o którym mogę powiedzie, to znam czasy świetności tego
zakładu jako „MODAR”. Tam pracowali Śp. Moi Rodzice i tam bywałem
w tym zakładzie. Mogę tylko z ubolewaniem w tym miejscu powiedzieć, że żal,
że doprowadzono przez lata do takiej ruiny. A żyją w Ostrowcu ludzie, którzy
byli osobami, dyrektorami tego zakładu i Państwo tez ich znacie. I przykro jest
mi, kiedy patrzę na ruiny po „GAMBO”, po dawnym „MODAR”-ze, równie
bardzo przykro mi jest, kiedy widzę bark „Modeks”- u, a w tym miejscu galerię,
sklep i również nie cieszę się, gdy codziennie przejeżdżam ul. Żabią i widzę
obiekt Wólczanki i jego rozpadający się stan. I to jest przykre, bo ci ludzie,
którzy tam pracowali, pamiętają te płomienne wystąpienia, jak to będzie
transformacja, jak to wszystko zostanie pozmieniane. I Szanowni Państwo, do
czego zostało to doprowadzone? Nie mnie oceniać, to mieszkańcy, to ludzie,
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którzy tam pracowali mają własne wyrobione zdanie i ocenę na ten temat.
Natomiast, jeżeli chodzi o Gambo, nie będę publicznie występował i nie będę
publicznie organizował spotkań dla spotkań, wielkiego show, z którego nic nie
wynika, a tylko niesmak. Więc, pozwolicie Państwo, że w spokoju, na drodze
prawnej, urzędniczej ten temat zostanie domknięty. Proszę mi wierzyć, że nie
odpuszczę tego tematu i on zostanie domknięty we właściwy sposób. Bardzo
Pani za ten głos dziękuję. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego Jerzego
Wronę.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Chciałem zgłosić interpelację, która nie jest może dużego
kalibru, niemniej jednak adresowana jest do kierownictwa sklepu „Biedronka”
na os. Stawki. Chodzi o rozjeżdżanie kawałka trawnika przez ciężarówki
zaopatrujące ten sklep w towar. W okresach, kiedy jest nasiąknięty ten trawnik,
powstają tam głębokie koleiny, błoto jest noszone również na chodnik i wtedy
jest tam po prostu niebezpiecznie. I myślę, że tą drogą można poprosić
kierownictwo, żeby coś tam po prostu zmienili – albo rozszerzyli trochę ten
wjazd, jeśli się nie mieszczą ciężarówki, albo jeszcze inne rozwiązanie – nie
chcę tutaj, oni są od tego. Dziękuję za uwagę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje. Proszę o zabranie głosu
Pana Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent!
1) Panie Prezydencie! Ile razy składałem interpelację o chodniku, wybrzuszeniu
na chodniku, to jest naprzeciwko Technikum Mechanicznego to jest na
Traugutta, jak rondo i to jest nie zrobione, nie zrobione. Przecież to wystarczy
wyciąć ten kawałek asfaltu z korzeniem, Panie Prezydencie, a my, jako
mieszkańcy popiołem zasypiemy już tą dziurę. Jak Pan Jarubas wytnie, usunie tą
garbę z tego chodnika. Wstyd, ciężki wstyd jest. Co ludzie mówią, to już nie
będę powtarzał, Panie Prezydencie!.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja bym poprosił o więcej szacunku, to nie
Marszałek wycina drzewa.
Radny Wł. Sajda – Ale pod niego podlega.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Panie Radny! Miałeś Pan tutaj na sesji
Przewodniczącego Sejmiku – Pana Arkadiusza Bąka. Było podejść kulturalnie,
zapytać. To jest tak drobny temat, że powinien zostać szybko usunięty.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ale ja witałam Pana Bąka jako
Przewodniczącego Sejmiku.
Radny Wł. Sajda – Ja to wiem, że jest Ministrem, a ja nie jestem od tego, żebym
ja chodził. Ja składam do Pana i tyle.
2) I następną interpelację, Panie Prezydencie mam, co jest z nie uprzątniętymi
terenami przy Świętokrzyskiej, Brody i Parkowej.
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3) Czy będzie Pan rozpatrywał sprawę uruchomienia basenów letnich przy
Rawszczyźnie? Ja jeszcze w zeszłym roku, chodziliśmy z fachowcem, oglądał te
urządzenia i to jest, tanim kosztem można to uruchomić. I to nawet w ankietach
mieszkańcy naszego miasta o tym się zwracali, żeby basen taki letni uruchomić
po starych basenach. Niecki są tam, można wyremontować.
4) Następną interpelację mam, Panie Prezydencie. Pomiędzy ul. Prusa
i Dąbrowskiej, wzdłuż działki, to jest, była równiarka na tej ulicy i równała te
nierówności. I teraz mieszkańcy, powiem szczerze, ze przeklinają, nawet było
u mnie kilkoro – nie będę mówił, że kilkanaście – kilkoro ludzi. Zaprosili mnie
i wtedy ludzie wyszli, że bardzo się kurzy. To jest taki pył, że ludzie nie mogą
wytrzymać, Panie Prezydencie i pytają, kiedy będzie, bo tam jest mały odcinek,
żeby tą drogę wykonać.
5) I następną mam – w imieniu mieszkańców Folwark – Piaski zwracam się
o zainstalowanie progu, tej murdzy, żeby szaleńców na motorach
i samochodami powstrzymać, bo tam ludzie jeżdżą rowerami i boją się, że może
ktoś zginąć.
6) I w imieniu mieszkańców ul. Modrej to samo tam – to jest koło szkoły nr 3,
jak jest Orlik, Panie Prezydencie, Pan wie – i tam trzeba, też proszą
o zainstalowanie, wybudowanie tego progu.
7) I, Panie Prezydencie, rodzice byli u mnie i co będzie z zespołem KSZO
Junior, bo podobno – nie wiem, bo mnie chodzi o piłkę młodzieżową – rodzice
byli u mnie, ze może być zlikwidowane KSZO Junior bo z dniem pierwszego,
jeżeli nie przystąpią, drużyna seniorów na przejąć KSZO Junior. Czy będzie ten
zespół młodzieżowy KSZO Junior, czy nie będzie i prosili, żeby Pan
odpowiedział. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego Kamila
Kutrybę o zabranie głosu.
Radny K. Kutryba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent!
1) W imieniu swoim i Radnego Rady Miasta Kamila Długosza oraz
mieszkańców osiedla Rosochy proszę o usunięcie z placu zabaw przy
ul. Sikorskiego znajdującej się tam altanki, ponieważ miejsce to staje się
niebezpieczne dla bawiących się tam dzieci. Altanka jest wykorzystywana
przez dorosłych do spożywania alkoholu i w żaden sposób nie znajduje
zastosowania wśród dzieci i rodziców. W jej miejsce proszę o dostawienie
jednej z atrakcji dla dzieci, która z pewnością uatrakcyjni plac zabaw i sprawi
że dzieci będą chętnie spędzać tam czas. (Interpelacja stanowi załącznik nr 39
do protokołu)
2) I kolejna interpelacja – proszę o zamontowanie bramy wjazdowej przy
boisku i placu zabaw na ulicy Sikorskiego. W chwili obecnej brak takiej bramy
jest utrudnieniem przy organizacji festynów, turniejów itp. Samochody stają na
ulicy Sikorskiego blokując przejazd, ponieważ osoby organizujące wydarzenie
wszystkie elementy muszą wnosić przez wąską furtkę. (Interpelacja stanowi
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załącznik nr 40 do protokołu)
3) I ostatnia interpelacja. W imieniu mieszkańców osiedla Rosochy wnoszę
o zamontowanie lustra przy wyjeździe z ulicy Słonecznej do ulicy 11 listopada,
które w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo przechodniów
i rowerzystów podążających tą ścieżką. W chwili obecnej brak lustra sprawia
duże utrudnienie podczas wyjazdu, ponieważ budynki znajdujące się zarówno
z prawej i lewej strony jezdni ograniczają widoczność kierowcom. Dziękuję.
(Interpelacja stanowi załącznik nr 41 do protokołu)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego
Arona Pietruszkę.
Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Goście!
1) Panie Prezydencie! Ja się zwracam do Pana w imieniu wspólnoty
mieszkańców bloku przy Rosłońskiego 10 o naprawę nawierzchni drogi
wokół w/w bloku. Odcinek tej drogi wokół bloku jest własnością gminy,
mimo tego, że leży on w środku osiedla 25 – Lecia. Mieszkańcy pisali już do
poprzedniego Pana Prezydenta, niestety bez odzewu. Bardzo prosiłbym o
rozwiązanie tej kwestii.
2) I druga moja interpelacja, w zasadzie pytanie dotyczy, moim zdaniem
bardzo fajnego programu, który Pan Prezydent przedstawiła na spotkaniu
z radami osiedlowymi „Osiedle OD NOWA”. Ja mam tutaj taki dylemat jako
Przewodniczący Rady Osiedla „25 – Lecia”, Zarządu Rady Osiedla
„25-Lecia”. Czy te pieniążki można będzie również wydatkować na terenach
spółdzielczych, czy tak, jak w budżecie obywatelskim – tylko na terenach
gminy? Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego
Kamila Stelmasika o zabranie głosu.
Radny K. Stelmasik – Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni!
Panie Prezydencie! Z mojej strony właśnie takie pytanie i prośba, czy byłaby
taka możliwość, żeby na stronie Urzędu Miasta, jak i na stronie dedykowanej
budżetowi obywatelskiemu została wykonana, może w formie interaktywnej
lub chociaż dobrego pliku PDF, mapa, która pokazywałaby mieszkańcom
naszego miasta, gdzie są jakie tereny – osiedlowy, gminny, powiatowy.
Myślę, że to by było bardzo takie cenne w kontekście pisania, składania
projektów, jak i chociażby tutaj takiego przytoczonego przed chwilą projektu
Stowarzyszenia „Miasto OD NOWA”, „Osiedle OD NOWA”. I tu waśnie
chciałem pogłębić to pytanie, czy jest taka możliwość, żeby na czas trwania
realizacji tego projektu była zawarta jakaś specjalna umowa ze
spółdzielniami, tak, żeby była jednak jakaś dowolność ustawiania tej małej
architektury na osiedlach, a nie tylko w naszych tych gminnych miejscach, bo
myślę, że mieszkańcy będą mieli tu dosyć dużo do powiedzenia. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Panią Radną
Joannę Pikus o zabranie głosu.
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Radna J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
1) W związku z interwencją mieszkańców proszę o dokonanie przeglądów
placów zabaw podlegających pod Urząd Miasta, pod kątem bezpieczeństwa
użytkowników. Proszę o sprawdzenie sprawności urządzeń oraz czystości
placów, szczególnie czystości piachu w piaskownicach. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości, prosimy o podjęcie działań naprawczych
w tym zakresie. Prosimy o zobowiązanie również ostrowieckich spółdzielni
mieszkaniowych do podjęcia w/w zadań.
2) Interpelacja kolejna – w imieniu swoim oraz mieszkańców proszę
o remont muru oporowego oraz schodów znajdujących się przy bazarze na
os. Ogrody. Obecny stan znacznie utrudnia z korzystania z tego obiektu
i stanowi duże niebezpieczeństwo.
3) Kolejna interpelacja – wnoszę o wyrównanie terenu przed blokiem 15a na
os. Ogrody, który na chwilę obecna stanowi prowizoryczny parking,
ponieważ nierówności i ubytki w/w terenu są znaczne, zagrażają uszkodzeniu
pojazdów.
4) W związku z interwencją mieszkańców, zwracam się z prośbą
o przebudowę skrzyżowania ul. Radwana z ul. Polną. Skrzyżowanie w/w ulic
jest jednym z wielu niebezpiecznych skrzyżowań w Ostrowcu, gdzie
dochodzi często do groźnych wypadków, ewentualnie do kolizji.
5) W obecnej chwili w Unii Europejskiej trwa wykonanie nowego budżetu na
lata 2014 – 2020. Jest to kolejny budżet, dzięki któremu polskie społeczności
lokalne, przy zdobyciu dodatkowych środków,
mogą podążać droga
modernizacji i rozwoju. W związku z powyższym, proszę o pisemną
odpowiedź na poniższe pytania: Z finansowania w ramach jakich programów
może korzystać miasto Ostrowiec Świętokrzyski celem realizacji
wykonywanych przez siebie zadań gminy? I kolejne pytanie – jakie dziedziny
polityki miasta Ostrowca Świętokrzyskiego mogą być finansowane ze
środków unijnych?
6) Ostatnia interpelacja. Wnoszę interpelację dotyczącą profilaktyki chorób
nowotworowych u dzieci za pomocą badań ultrasonograficznych. Program ten
wpisuje się w linie programową pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci”.
Badaniami objęte będą dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Wykonywać je
będą radiolodzy dziecięcy, dokonując kompleksowej oceny stanu tarczycy,
węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo
moszny. Badania wykonywane są w ambulansie, który ma dwa gabinety
lekarskie do wykonywania badań u dzieci. W odrębnym pomieszczeniu jest
poczekalnia. Pojazd jest klimatyzowany i całkowicie niezależny od
zewnętrznych źródeł energii oraz wody. Dodatkowo, Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny zorganizuje wykład dla rodziców
z udziałem twórcy głównej idei programowej „NIE nowotworom u dzieci”.
Akcja prowadzona jest na terenie całego kraju, a jedynym ograniczeniem jest
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dostępność terminów. Jeżeli Pan Prezydent wyrazi chęć udziału w programie,
uzgodniony zostanie dokładny termin wizyty ambulansu. Nie będzie to jednak
wcześniej niż w czerwcu przyszłego roku. Koszt realizacji takiego programu
to ok. 9 tys. Badania wówczas mogłyby trwać 3 dni. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego
Daniela Strojnego o głos.
Radny D. Strojny – Pani Przewodnicząca! Na początku w imieniu swoim, jak
również mieszkańców os. Na Skarpie chciałem podziękować Panu
Prezydentowi oraz Dyrektorowi Wesołowskiemu za początek wykonywania
prac poprawiających estetykę tego osiedla, także dziękuję jeszcze raz.
1) Chciałbym też zwrócić uwagę na duże zainteresowanie placem zabaw
w naszym Parku Miejskim. Czy istniałaby możliwość rozbudowy tego placu
zabaw, jak również toru do nauki jazdy?
2) Druga moja interpelacja. Chciałbym się zwrócić z możliwością
odbudowania tutaj parkingu przy ul. Siennieńskiej, naprzeciwko bloku nr 20,
to jest ten blok, gdzie mieści się sklep SKALA. Znajduje się tam rozlasowana
kostka i ten parking wygląda mało estetycznie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, więc pozwolicie
Państwo, że jako ostatnia zabiorę głos.
1) Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie! Na zebraniu osiedlowym
w marcu, zresztą nie tylko na tym zebraniu, ale i też na ostatnim zebraniu,
które miało miejsce w naszej szkole nr 3 na Osiedla „Ludwików”,
mieszkańcy Osiedla „Ludwików” apelują o to, by wzmóc patrole Policji,
Straży Miejskiej w ul. Śliskiej i ul. Niskiej. Jest tam duże natężenie ruchu,
dzieci chodzą do szkoły, to są maluchy z podstawówki, więc po prostu
w trosce o to, mieszkańcy z bloków i nie tylko są zaniepokojeni tak
nasilonym ruchem. Więc prosiłabym o takie częstsze interwencje Policji
w godzinach tez wieczornych, bo to różnie z tym ruchem tam jest.
2) I jeszcze jedna sprawa, która mnie nurtuje, przynajmniej wiem o niej od
poniedziałku. Otóż, Rada Osiedla „Złota Jesień” ma skandaliczne warunki,
jeśli chodzi o pomieszczenie. Ponieważ interesuje mnie to, dlatego, że to są
nasi radni i nasze rady osiedlowe, więc prosiłabym Pana Prezydenta, żeby
wreszcie tym radnym pomóc i żeby nie urzędowali, nie podejmowali
jakichkolwiek działań dla mieszkańców w tak skandalicznych warunkach, bo
one są straszne. Więc myślę, ze w niedługim czasie Pan Prezydent da
odpowiedź w tej sprawie konkretną i nasi radni będą mieli właściwą siedzibę.
3) Jeszcze taka jedna sprawa. Mianowicie, jadąc ul. Świętokrzyską
stwierdziłam, że miasto ładnie wygląda, ładne jest to rondo przy bramie Starej
Huty, tak w przybliżeniu, natomiast ul. Świętokrzyska – wydaje mi się, że to
jest ulica Powiatu – jest tak zaniedbana, są takie trawy wysokie, że po prostu
– Panie Radny Kolego, proszę Cie bardzo, Jerzy Wrono, spowoduj, żeby te
trawy tam zniknęły, bo tam mamy piękną halę sportową, a jak się jedzie
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tamtędy to naprawdę jest brzydko. Prawda, Radny Włodzimierzu?
Radny Wł. Sajda – Tak, Pani Przewodnicząca, ale Pani Ireno, tam jest nasza
działka i jeszcze gorzej wygląda.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie, jedne i drugie
służby bym chciała troszeczkę zmobilizować.
I na koniec podziękowanie, Panie Prezydencie, nie tylko Panu, ale i innym
służbom miasta, które wreszcie doprowadziły do tego, że przejście dla
pieszych w ul. Mostowej już jest oddane i mieszkańcy będą mogli się
swobodnie po tym przejściu pieszo poruszać. Dziękuję serdecznie w imieniu
mieszkańców. To tyle. Czy Państwo Radni jeszcze chcą zabrać głos? Jeżeli
nie, udzielam głosu Panu Prezydentowi.
Ponadto, Radny Wł. Sajda zgłosił pisemne interpelacje w sprawie:
 zobowiązań gminy wynikających z zarządzaniem zasobami
mieszkaniowymi (Interpelacja stanowi załącznik nr 42 do protokołu);
 zobowiązań OTBS Sp. z o. o. z tytułu wykonanych prac budowlanych
(Interpelacja stanowi załącznik nr 43 do protokołu).
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Goście! W kolejności bardzo króciutko, na część odpowiemy
na piśmie.
Radny Stec – Rodzina 3+. Zwrócę się, to jest bardzo dobra inicjatywa Radnego,
aby również mieszkańcy innych okolicznych gmin mogli skorzystać
z dobrodziejstwa, jakim są zniżki dla rodzin wielodzietnych. Zwrócę się do
wójtów sąsiednich gmin, burmistrzów, aby uczestniczyli i wsparli ze swojego
budżetu taka inicjatywę, jeżeli chodzi np. o jednostki miejskie.
Pani Radna Uba – oznakowanie, remont Polnej, Okólnej, linie oddzielające –
Naczelnik Kowalski zanotował. Nie wszystkie ulice są naszymi, przekażemy
Pani interpelacje, bardzo dobre interpelacja, sam tez uważam, że sprzedaż tych
warzyw w tak natężonym miejscu, jakim jest skrzyżowanie Okólna –
Denkowska jest problematyczne.
Panowie Radni Długosz, Kutryba – ławki na 11 – go Listopada – ja też u się
zwrócę do Naczelnika Wrony – Radnego Rady Miasta. Panie Naczelniku! Mnie
było przykro i tak powiem, trochę wstyd. Stojąc tam na przystanku na 11 – go
Listopada, po drugiej stronie sklepu LeClerc, przy tych pawilonach handlowych,
pewien mieszkaniec zaczepił mnie i zwrócił uwagę, że „Panie Prezydencie!
Proszę zobaczyć, jak trawy porosły na chodnik, jak wrosły w kostkę.” To
niewielkim sumptem, macie tam w Starostwie też służby takie drogowe,
mogłyby tutaj zadbać o to, żeby, bo tutaj bardzo dobrą robotę wykonujecie przy
Kilińskiego, to zostało już wykonane. Tam widziałem już pracowników, którzy
odchwaścili i zdjęli tą trawę z kostki. Taka sama sytuacja jest na 11 – go
Listopada. To prosiłby, żeby Pan tam pojechał osobiście i takim okiem
gospodarczym doprowadził do tego, żeby nam nie było wstyd, bo powiem tak:
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tu Radni Długosz i Kutryba mają rację. My nawet wyjdziemy naprzeciw i damy
te ławki, chociaż ulica jest powiatowa. Jakoś się dogadamy – Pan zapłaci na
jedną, ZUM postawi drugą, bo to jest dla mieszkańców, tylko postawmy
w takich miejscach, żeby to już było takie zadbane, godne, bo to jest bardzo
dobra inicjatywa. Jeżeli chodzi o – tutaj Panowie Radni – skrzynkę z prądem, to
ja tu będę konsekwentny. Szanowni Państwo! Mamy takie jednostki, które
podlegają pod miasto, jak Zakład Usług Miejskich, MEC, MWiK czy inne
służby, mają agregaty prądotwórcze. Ze względu na koszty wykonania stałego
przyłącza i ze względu na opłaty przyłączeniowe za zamówioną moc, taniej
i lepiej będzie na te 2, 3, 4 festyny mieć taki agregat prądotwórczy do
wykorzystania przez Rady Osiedlowe. Miasto bardzo duże pieniądze płaci
np. za moc zamówioną w Rynku. Ona była bardzo wysoka, pod duże imprezy na
Rynku, a tych imprez na tym Rynku póki co, jak na lekarstwo, a co miesiąc
rachunek do Zakładu Energetycznego duży. Więc tu myślę, że podzielimy
wszystkich i nawet jestem w stanie wyasygnować dodatkowe środki dla Zakładu
Usług Miejskich, aby był taki agregat przenośny, przewoźny do dyspozycji
Państwa Radnych. Ja rozumiem, że chcecie robić różne imprezy w różnych
miejscach.
Jeżeli chodzi o Rosochy 12 i częstsze interwencje Straży Miejskiej – myślę, że
Komendant Kaniewski na drugiej sali zanotował i to zostanie przekazane do
realizacji.
Pani Radna Krysa – jeszcze raz bardzo Pani dziękuję za interpelację i za temat
GAMBO, a co do kwiatków, to wie Pani co? Jak ja czasem słyszę, że niektórzy
się doszukują, że ktoś z Urzędu Miasta na interes w tym, że te kwiatki tak
zmienia, że nie powinno być, no to ręce opadają naprawdę, bo w drugą stronę –
ja też jestem zwolennikiem poprawy estetyki. Ma Pani rację – przyjemnie,
bezpiecznie, miło jest, możemy przejść, pospacerować i widzieć zadbaną zieleń,
piękne rabatki, kwiaty. Przy sklepie fotograficznym, tutaj na rogu Okólnej już
zostały zmienione na inne, będą zmienione również w Rynku, tu też słownie
interweniowała Pani Przewodnicząca Irena Renduda – Dudek, żeby na Rynku
też w pewnych miejscach też zwiększyć liczbę nasadzeń, bo to jest potrzebne.
Radny Wrona – sklep Biedronka – przekażemy, myślę, że tutaj Naczelnik
Kowalski spisze i przekaże do właściciela.
Pan Radny Sajda – odpowiemy Panu na piśmie.
Panowie Kutryba, Pan Długosz – Sikorskiego – altana na inne urządzenie – jak
najbardziej, jeżeli jest taki wniosek, jeżeli to stwarza zagrożenie i jest miejsce
złego zachowania – że tak powiem – mieszkańców – nie widzę problemu,
możemy zamienić, w to miejsce dać inne urządzenie.
Jeżeli chodzi o bramę wjazdową na boisko, to tutaj też pochwalę – to jest bardzo
dobra inicjatywa, wcześniej nie działo się w tym terenie nic tak dużego i nie
było takiej potrzeby. Jeżeli Panowie tutaj wychodzicie z taką inicjatywą, chcecie
dla Waszych mieszkańców robić coś pozytywnego, może nie brama wprost od
razu, ale może taka możliwość wjazdu, przejazdu. Poproszę służby techniczne,
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Naczelnik Kowalski, Dyrektor Wesołowski, żeby się zastanowili, jak – bo to
będzie sporadycznie, raz na parę miesięcy używane – zrobić taką możliwość,
żeby dało się wjechać.
Lustro – wjazd – Słoneczna w 11 – go Listopada – tutaj doprecyzowałbym – to
lustro miałoby stać w ul. Słonecznej, czy 11 – go Listopada?
Radny K. Kutryba – W ul. 11 – go Listopada.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – No to myślę, że Kolega Radny – Naczelnik
Wrona tu się postara i ponieważ to jest ulica powiatowa, to jakoś tutaj naprzeciw
wyjdzie oczekiwaniom tej części mieszkańców, ale wspomożemy, Panie
Naczelników, jakby wypadło, tu dać ludzi z ZUM – u, nie tylko dobrym
słowem. Pan może dać sprzęt, czytaj „lustro”, a my pomożemy zamontować, są
służby.
Pan Radny Pietruszka – droga Rosłońskiego 10 – własność Gminy. Kiedyś, na
początku lat 90 – tych popełniono błąd, wydzielając wspólnoty mieszkaniowe
po obrysie, oddając wspólnotom tylko tzw. opaskę wokół bloku, natomiast
pozostawiając chodniki, pozostawiając dojazdy, pozostawiając tereny zielone,
miejsca parkingowe, części wspólne, a to przecież służy poszczególnym
wspólnotom, poszczególnym blokom. Dziwię się, że nie zostało to do tej pory
zrobione. Dyrektor Wesołowski i ja tutaj na wniosek mieszkańców też byłem
w tym terenie. Faktycznie tam kwalifikuje się to do poprawy. To jest bardzo
dobra inicjatywa, myślę, że mieszkańcy będą Panu dziękować, bo warto by było
to zrealizować, ale warunkuję to jedną rzeczą – tu wspólnoty mają
współfinansować, póki co, tą inicjatywę. Możemy mówić o określonych
proporcjach.
Jeszcze Radny Pietruszka – to się wpisuje też w słowa Kamila Stelmasika –
jeżeli chodzi o wykorzystanie pieniędzy z programu „Osiedle OD NOWA”.
Tutaj Panowie słusznie zauważyliście, że może tu być pewna perturbacja
z terenami spółdzielni mieszkaniowych. Szanowni Państwo Radni! Jestem
zwolennikiem, aby było to robione również na terenach spółdzielni
mieszkaniowych, ponieważ takie osiedla, jak: Pułanki, Stawki, Ogrody, to są
w większości osiedla spółdzielni mieszkaniowych i jestem w stanie
doprowadzić do porozumienia z prezesami poszczególnych spółdzielni
mieszkaniowych i można pod kątem prawnym te pieniądze wydatkować na
poprawę estetyki, na poprawę bezpieczeństwa również na terenach spółdzielni
mieszkaniowych, bo to służy naszym mieszkańcom, dla nas wszystkich. Także
tutaj bardzo dziękuję, taką informację możemy przekazać również dla
pozostałych osób zainteresowanych z innych osiedli, żeby tego dylematu nie
było. Tu jest, widzę problem techniczny, jeżeli chodzi o stronę internetową
i pokazanie wszystkich terenów, jeżeli chodzi o własność. Szanowni Państwo!
Ze względu na rozdrobnienie geodezyjne działek i na, jak gdyby, złożoność
tematu, to proponujemy inną wersję. Jeżeli będzie taka inicjatywa, że Radni
będą chcieli, czy Przewodniczący Rad Osiedlowych, żeby tu nie było
zamieszania, to upoważniam Radnych, czy Przewodniczących Rad Osiedlowych
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do bezpośredniego kontaktu z Naczelnik – Panią Targowską lub Zastępcą –
Panią Osojcą – Wydział Mienia Komunalnego – natychmiast Państwo
dostaniecie wydruki do Waszej wiadomości, który teren miejski, który teren
powiatowy, który teren prywatny, bo z prywatnymi będzie problem, na
spółdzielniach możemy to montować. Ale inicjatywa, jeżeli chodzi o Pana
uwagę, co do strony internetowej Urzędu Miasta – też mamy pewne
zastrzeżenia, rozmawialiśmy z Panią Prezydent Marzeną Dębniak na ten temat,
podejmiemy tutaj stosowne działania.
Pani Radna Joanna Pikus – przegląd placów zabaw – ten przegląd odbywał się,
ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład, na Ogrody, jeszcze raz służby
pojechały i sprawdziły. Skrupulatnie Naczelnik Kowalski przyniósł mi
informację – cytuję: „piach został wymieniony we wszystkich piaskownicach”.
No to myślę, że jak Radna wskaże Naczelnikowi Kowalskiemu, może się gdzieś
zapatrzył i nie wie, że jeszcze jakaś piaskownicach jest. Aha, przepraszam, od
Dyrektora Wesołowskiego, nie od Naczelnika Kowalskiego – to Dyrektor
Wesołowski musiał się gdzieś zapatrzeć i zapomnieć o jakiś piaskownicach, to
nic nie stoi na przeszkodzie do sprawdzenia.
Mur oporowy – Ogrody – myślę, ze tu z Panem Dyrektorem Wesołowskim
można wejść w kontakt i sprawdzić.
Jeżeli chodzi o przebudowę Radwana z Polną – to jest zadanie bardzo duże.
Polna jako ulica powiatowa, Radwana jako ulica wojewódzka. Cały ciąg drogi
wojewódzkiej, począwszy od Alei 3 – go Maja, Okólna, Denkowska, Radwana,
Bałtowska – jest przewidziane do modernizacji ze środków unijnych na lata
2014 – 2020. Tu mamy dwa odcinki – jeden od skrzyżowania 11 – go Listopada
do granic miasta, nawet dalej, ma już określoną dokumentację budowlaną
i bardzo zaawansowane procedury administracyjne, tam jest na realizację
inwestycji celu publicznego już wydane. Z informacji moich – i tu szanuję
bardzo Dyrektora Urbanowskiego, bo jest konsekwentny. Powiem tak – łatwo
jest pluć, łatwo jest obrzucać kalumniami te osoby, oni nie są tu na miejscu, nie
mają możliwości się obronienia. Ale powiem tak – trzeba uszanować też i pracę
i zaangażowanie, ale też trzeba zrozumieć procedury administracyjne. Ten
odcinek ma być pierwszym z trzech, które będą realizowane w najszybszym
tempie, bo jest najbardziej zaawansowany. Mówię o trzech projektach w całym
województwie i z tych trzech jest jeden nasz – Bałtowska od 11 – go Listopada
do granic miasta – nawet dalej. Natomiast ten drugi odcinek wewnątrz miasta
jest na etapie teraz dokumentacji, wnosimy pewne uwagi, stąd tutaj
podziękowania też do służb technicznych – Naczelnik Kowalski wspomniany
przeze mnie wcześniej. Dokonaliśmy tu przeprojektowania, na nasz wniosek
zmieniła się koncepcja, odzyskamy część terenu, tutaj na wysokości
Wardyńskiego, przy blokach na Radwana, tam prawie 8 tys. m2 zostanie
uwolnione, poprzez to, że zmieniona został koncepcja przebiegu drogi.
Jeżeli chodzi o programy unijne i możliwości wskazania programów, z jakich
moglibyśmy skorzystać, to tutaj jest tak obszerny temat, ze wymaga jak gdyby
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oddzielnej informacji i w tym zakresie Pan Naczelnik Marek Nowak wskaże
takie obszary na piśmie dla Pani.
Natomiast jestem pod wrażeniem Pani zaangażowania, jeżeli chodzi o sprawy
związane z dbaniem o zdrowie. To nie jest wprost zadanie miasta, ale szanując
Pani pracę zawodową, mogę powiedzieć tak, że całym sercem jestem za tym,
aby korzystać ze wsparcia we wszystkich obszarach związanych ze zdrowiem
mieszkańców i naszych dzieci i uważam, że już w tym miejscu możemy
zadeklarować, że miasto znajdzie te 10 tysięcy, aby pokazać wkład własny
w przyszłym roku, aby taki specjalny bus mógł przyjechać i dzieci aby mogły
być przebadane przeciwko nowotworom. Pani Radna, proszę wierzyć, że
10 tysięcy znajdziemy, bo tu ja się zaniepokoiłem z tyłu, myślałem, że ktoś
zasłabł i coś się stało.
Szanowni Państwo! Wiele rzeczy w tym mieście jest nie do poprawienia. To jest
jedno sprzeczne. Ja wiem, że tutaj niektórzy używają polityki jako narzędzia, ale
ja jestem zwolennikiem, abyśmy wiele takich inicjatyw przeprowadzili, także
myślę, że w takim programie, jeżeli Pani zgłosi nas, jak najbardziej
zaoszczędzimy te 10 tysięcy.
Pan Radny Strojny – osiedle Śródmieście – tak, wychodząc naprzeciw pewnym
wnioskom mieszkańców, które przewijały się w ostatnim czasie, rozpoczęte są
pewne prace w tej części i bardzo dobra inicjatywa jest, jeżeli chodzi o ten
parking w ul. Siennieńskiej. To jest przy terenie gminnym. Faktycznie ta kostka
się tam zlasowywuje, a myślę, że Dyrektor Wesołowski, który martwi się o te
długi, bo tutaj radni niektórzy wyciągają, że takie masz Pan długi, Panie
Dyrektorze, no to miasto spróbuje Panu zlecić remont tego chodnika, żeby Pan
dorobił parę złotych.
Pani Przewodnicząca Renduda – Dudek – patrole Śliska, Niska – jak
najbardziej, Komendant dokona właściwego przeglądu swoich służb i wyśle tam
parę patroli. Świętokrzyska – pas drogowy – to już było powiedziane. Dziękuję
w imieniu wszystkich pracowników służb technicznych z Urzędu Miasta
i spółek MPRD za te słowa pochwały. Trwało to bardzo długo, ale zostało
zwieńczone sukcesem dla mieszkańców dwóch osiedli: Denków i Ludwików.
Bardzo dziękuję, że mogliśmy doprowadzić do szczęśliwej realizacji tego
zadania.
Jeżeli chodzi o siedzibę „Złotej Jesieni” to problemy na linii: Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Krzemionki” i Rada Osiedla, mieszkańcy tego bloku,
doprowadziły do tego, co zastaliśmy, ale jest na sali obok – myślę, że są – dwie
sympatyczne Panie Dyrektor: Dyrektor Pomiankiewicz – nie ma Pani Dyrektor
Pomiankiewicz? A Pani Dyrektor Chwałek i Pani Dyrektor Baran? Pani
Przewodnicząca! Jutro rano te trzy Panie wskażą, która udzieli przytulenia,
schronienia Radzie Osiedla „Złota Jesień” w swoich jednostkach. Do 9 rano
dostanie Pani informację. Dziękuję bardzo. Myślę, że odpowiedziałem na
większość interpelacji, na niektóre dostaniecie Państwo odpowiedzi na piśmie.
Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo Panie
Prezydencie za wyjaśnienia, szczególnie za to ostatnie, że Rada „Złota Jesień”
będzie miała swoją siedzibę, ale podziękuję dopiero jutro, jak będę pewna, że
siedziba już jest. Dziękuję bardzo, chyba, że Państwo Radni macie jeszcze
uwagi, zapytania do Pana Prezydenta? Nie widzę.
Ad V/ Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 21 kwietnia do 19 czerwca 2015 r. (załącznik nr 44 do
protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie przechodzimy do
następnego punktu porządku naszej dzisiejszej sesji – sprawozdanie z prac
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie od 21 kwietnia
do 19 czerwca 2015 r. Materiał ten Państwo otrzymaliście. Czy są uwagi do
sprawozdania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do ostatniego punktu
porządku naszej sesji – sprawy różne.
Ad VI/ Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo w sprawach różnych
chcieliby zabrać głos? Proszę Urszulę Ubę.
Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Prezydent! Panie
Prezydencie! Ja chcę najpierw podziękować serdecznie na ręce Pana Prezydenta
Panu Dyrektorowi Targowicy Miejskiej. W sobotę, będąc na targu, dostrzegłam
super sprawę, co stanęło naprawdę na wysokości dla ludzi, nie tylko i małych
i dużych i starszych – ławki, które pozwolą na to, żeby można było chwilę
usiąść. Bardzo porządna sprawa i za to serdecznie dziękuję. Dobrze by było
jeszcze tam dalej na tych obrzeżach, bo to jest na tej głównej ulicy, ale bardzo
porządną sprawę zrobił Dyrektor Targowicy i za to mu chwała. Dziękuję
bardzo.
A teraz chcę – w imieniu, Panie Prezydencie, w imieniu Radnych Komitetu
Wyborczego Jarosława Górczyńskiego – jestem, jesteśmy pomawiani, że nie
zgłosiliśmy, nie byliśmy za tym, żeby przekazać pieniędzy na rezonans
magnetyczny dla Szpitala. Nie wiem, czy to jest złośliwość kolegów Radnych
z poprzednich, właśnie z PIS-u, nie, przepraszam, kolegów radnych z drugiej
strony, z opozycji. Dziwię się mocno, że akurat dostaliśmy zaproszenia na
otwarcie tego rezonansu, skoro żeśmy nie dali żadnych pieniędzy, co ja śmiem
twierdzić, że było dane 120 tys. zł, a jesteśmy pomawiani w gazetach, nie tylko,
na łamach tak internetu. Troszeczkę przykre jest koledzy, że w ten sposób
jesteśmy traktowani. Jesteśmy partnerami, jesteśmy razem i nie powinno być
żadnych rozbieżności. Taka sprawa – powiem wprost, gdzie się to ukazało –
w jakimś takim brukowcu „Nasze sprawy ostrowieckie”. To strasznie boli. To
strasznie boli. Przepraszam, że może za mocne słowa użyłam, ale nie powinno
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tego być, powinniśmy współpracować razem. Jeśli nie było prawdą, proszę
pisać: „nieprawda jest”, ok, ale niestety czuję się ja – jako matka, jako babcia –
urażona tym, że nie daliśmy. Byliśmy za tym wszyscy jednogłośnie i wszyscy
o tym wiecie doskonale, że ręce były podniesione do góry. To już jest nie
pierwszy raz, ja miałam milczeć, ale boli to i bardzo za to dziękuję
i przepraszam.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pan Radny Włodzimierz Sajda
chciał zabrać głos. Proszę bardzo.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Nie będę się odnosił, tylko po zakończeniu sesji pogadamy,
Ula.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Groźnie, Panie Radny.
Radny Wł. Sajda – Jeżeli takie zarzuty są – ja czytałem, tam nie widzę, żeby
radni szkalowali, że Pan Prezydent nie dał pieniędzy na rezonans.
Radna U. Uba – Nie Pan Prezydent, tylko radni KWW Górczyńskiego? Tak.
Radny Wł. Sajda – No jak? Tak pisze?
Radna U. Uba – Oczywiście.
Radny Wł. Sajda – No to dobrze, to weźmiemy i ten. Panie Prezydencie! Ja
chciałem złożyć jeszcze, kiedy będzie zrobiony wjazd na parking przy
Targowicy? Miał być zrobiony już, ho ho ho, a jeszcze nie wiadomo kiedy.
I odnośnie, Panie Prezydencie, skrzynki u nas w Parku Fabrycznym – nie będę
cytował tego pisma, co ja dostałem, bo nie chcę mocnych słów używać. To ja
w rozmowie z Panem Dyrektorem, Panie Prezydencie, Szanownym Panem
Wesołowskim, czy nie można tak zrobić – tam jest szalet i tam jest
doprowadzone napięcie, tam licznik jest zdjęty i tak, czemu się Pan śmieje,
Panie Mariuszu?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Może tego, że w toalecie jest
napięcie.
Radny Wł. Sajda – Jest, żeby stamtąd wziąć przedłużkę i na przykład zaraz
będziemy robić bodajże dwa festyny, bo ten aparat prądotwórczy to trochę
głośno chodzi i będzie zakłócał – ja tak myślę, może jestem w błędzie. Czy nie
można tak zrobić, bo np. muszla w Parku, Panie Prezydencie, wisi skrzynia, jak
u chłopa na wiosce, na wsi nie wisi, tak jak w Parku Miejskim, kable dochodzą
na drzewie. Czy nie można np., żeby ZUM, mój kolega Łukasz Dybiec ma taką
przedłużkę i ZUM żeby nam podłączył? Dziękuję. I jeszcze, Panie Prezydencie,
żeby Pan coś powiedział na temat tego KSZO Junior piłki młodzieżowej.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Czuję się w obowiązku zabrania głosu w sprawie, sprawy, którą
zgłosiła Pani Radna Urszula Uba. Czy mogę odpowiedzieć w tej sprawie?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, słuchamy.
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Radny A. Głąb – Nie chcę dyskutować, tylko chcę powiedzieć, że to jest gazeta,
materiał prasowy, który jest inicjatywą kilku radnych i należy właśnie z nimi
rozmawiać, natomiast nie przenosić sprawy na cały Klub Radnych i tyle
chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – To jest karygodne, Pani Przewodnicząca! Ja
nie pozwolę na taką dyskusję i dziękuję Pani Radnej Ubie. Jak Pan sobie
wyobraża, że to jest gazeta kilku radnych, którzy będą szkalować pozostałych
swoich kolegów, koleżanki z Rady Miasta? To było bardzo dobre wystąpienie
Pani Radnej Uby. Jak Państwo sobie wyobrażacie? Nikt inny, jak ja, osobiście
na sesji Rady Powiatu zadeklarowałem, że w trybie natychmiastowym
przekażemy pieniądze w tej kwocie, o jaką się Powiat do nas zwrócił na
rezonans i zwołaliśmy sesję nadzwyczajną, żeby wyjść naprzeciw i przesunąć te
pieniądze. Pozostałe gminy dużo później przekazały niż my. I dzisiaj w gazetach
takie teksty? Dzisiaj szkalowanie, że radni nie wyrażają zgody? Jak to ma
wyglądać? Państwo uprawiacie politykę dla polityki. Kłamstwo i oszczerstwo na
każdym kroku. Jak to ma wyglądać? Państwo chcecie współpracy? Państwo
chcecie dobrych kontaktów? Jak to ma wyglądać? Pytam jeszcze raz – gdzie jest
ta sprawiedliwość? Gdzie jest ta rzetelność? Gdzie jest ta uczciwość? To tak ma
wyglądać? Tak sobie wyobrażacie i Pan mi dzisiaj odpowiada, że to jest
inicjatywa paru radnych?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, Radny Artur Głąb.
Radny A. Głąb – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Kieruje Pan zbyt ostre słowa,
poucza Pan radnych i Pan je kieruje pod niewłaściwym adresem.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panie Radny! Panie Arturze Głąb!
Jeżeli Pan powiedział, że to jest inicjatywa kilku radnych, no to których
radnych? Którego obozu? Jeśli Pan wie, to proszę powiedzieć nam tutaj, kto
szkaluje radnych z innego komitetu, jeśli Pan wie, kto to jest, bo tam były ostre
słowa w tej gazecie i bardzo nieprzyjemne, przede wszystkim nieprawda.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Ja widziałem rzeczywiście taką gazetę
iwidziałem autorów, którzy pisali w tej gazecie i tylko tyle mogę powiedzieć.
Byłem tylko i wyłącznie zewnętrznym obserwatorem tego materiału, nic na ten
temat więcej nie wiem.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – No dobrze, dziękuję.
Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Ja słowo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, Pani Radna Urszula Uba.
Radna U. Uba – Panie Radny Arturze, coś Panu powiem. Rozwieję Pana
wątpliwości, bo w tej gazecie widział Pan Pana Sajdę – naszego kolegę, widział
Pan. Chwila, chwila.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Proszę o spokój!
Radna U. Uba – Ja tylko słowo chciałam powiedzieć. I widniało tam – przecież
widać jest człowieka, który pisze, że radni KWW Górczyńskiego nie byli za
tym, nie podnosili ręce, byli przeciwni temu, żeby pieniądze były przekazane na
rezonans! Jak tak można? Jak tak można?
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Radny Wł. Sajda – Radni Rady Miasta?
Radna U. Uba – Tak, my! My jako KWW Górczyńskiego! I przyniosę tą gazetę
na następną sesję. Oczywiście. Jak tak można? Jesteśmy partnerami, razem
powinniśmy współpracować! Wstyd, wielki wstyd!
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Proszę o spokój!
Proszę o zabranie głosu Radnego Jerzego Wronę.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Myślę, że korzystając z okazji, mogę sobie pozwolić na
kilka spraw poruszonych w interpelacji. Chcę odpowiedzieć, mimo, że
niechętnie chciałbym łączyć funkcję Radnego i Naczelnika Wydziału w jednym
czasie, zachować drogę służbową do odpowiedzi, ale jeśli chodzi o interpelację
Pani Przewodniczącej, dotyczącą koszeń, przyjęliśmy taką zasadę, że
zaczynamy kosić ulice w centrum miasta i już jesteśmy mocno zaawansowani
koszeniem, wykonywaniem drugiego pokosu traw. Zainteresuje się jutro kolega,
który koordynuje pracami tego zespołu koszącego, ze względu właśnie na
lokalizację przy ul. Świętokrzyskiej i stadionu i obiektów takich, które może
częściej odwiedzają goście z zewnątrz, żeby przyśpieszyli tam prace i tutaj jest
taka możliwość.
Jeśli chodzi o lustro na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i 11 – go Listopada, to takie
sprawy przekazuję do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, żeby oni to
rozpatrzyli, bo nie zawsze lustro pomaga, poza tym jest jeszcze bardzo ważna
lokalizacja i czy jest miejsce na zlokalizowanie i to właśnie zespół w trybie
roboczym takie rzeczy po prostu rozpatruje.
Jeśli chodzi o ławki – widzę, ze się pojawia w naszej kadencji problem
ustawiania ławek wzdłuż niektórych ulic – myślę, że rzeczywiście można by
było się przyjrzeć miejscom, żeby ławki nie zagrażały bezpieczeństwu,
szczególnie przy ul. 11 – go Listopada – przebiega wzdłuż tej granicy ścieżka
rowerowa i to trzeba po prostu tak zrobić. Na przykład na ul. Mickiewicza
mamy takie zatoczki, gdzie po prostu poza ciągiem głównym te ławki stoją, na
wysokości Parku Kirkut, więc trzeba by się po prostu tej sprawie przyjrzeć i być
może dałoby się po prostu zrobić. Natomiast myślę, że pozostałe interpelacje
dotyczące oznakowania poziomego, to tutaj myślę, ze w tych najbardziej
newralgicznych miejscach, to przed zadaniem głównym uruchomię prace
wyprzedzające, gdzie będzie można szczególnie to przejście zgłoszone tutaj
przez Panią Radną Dorotę Ubę w kolejności oznakować poziomo. Dodam, że
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, przepraszam – Ministra
Infrastruktury z 2003 roku, oznakowanie poziome na drogach powiatowych, jest
oznakowaniem uzupełniającym, nie podstawowym, według uznania i potrzeb,
według uznania zarządcy drogi i możliwości oczywiście też. To tak na
marginesie, to rozporządzenie nie mówi, że jest to zadanie obowiązkowe, ono
jest według uznania. Rozporządzenie nie nakazuje, tylko mówi, że można
stosować, natomiast to oznakowanie poziome – dodam – obowiązkowe na
drogach krajowych i wojewódzkich, na drogach gminnych jest według uznania.
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Tyle tytułem wyjaśnienia. Podejrzewam, że i tak będzie wystąpienie
o odpowiedź na piśmie, to wtedy może być rozszerzone jeszcze bo będzie trochę
więcej czasu. Dziękuję za uwagę. Dodam, że odnośnie żadnej inicjatywy
dotyczącej tej emocjonalnej ostatnio poruszanej, nie mam zielonego pojęcia,
także tyle chciałem ze swej strony też tutaj dodać, korzystając z okazji.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
macie jeszcze uwagi, pytania w tym punkcie. Proszę, Radna Urszula Uba.
Radna U. Uba – Jeszcze raz tylko. Ja mam jeszcze jeden taki dylemat, o którym
zapomniałam. Drodzy Państwo! Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Szanowni Radni! Budowany jest budynek u nas na Ogrodach. Tu
miała być przebudowa tego budynku, to jest na wysokości bloku 37 przy
ul. Radwana – tam kiedyś, kiedyś było przedszkole, prywatny dom najpierw,
później przedszkole, a w tej chwili jest przebudowa. To jest od podstaw
budowany budynek. Kto ma nadzór nad tym budynkiem wielkim? To jest
moloch, to nie jest budynek jakiś gospodarczy, to jest moloch niesamowity. Jeśli
to przebudowa, to rozumiem, zrobione to jest, czy ścianka dobudowana, a to jest
od podstaw. Ja to, będąc na osiedlu, cały czas obserwowałam ten budynek i tam
i podziemia są robione, wszystko jest od podstaw, ruina jest, w ogóle śladu nie
ma po tym starym budynku. To jest olbrzymie. Czyje to jest? Kto to w ogóle…
Wiem, że to jest prywatne, na pewno prywatne, bo ten budynek był prywatny,
tylko ja pytam – kto ma nadzór nad tym i z jakiej racji ten budynek powstał
nowy? Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Kto z Państwa by chciał
jeszcze zabrać głos w sprawach różnych? Proszę Martę Woźnicką – Kuzdak
o zabranie głosu.
Radna M. Woźnicka – Kuzdak – Szanowni Państwo! W imieniu Stowarzyszenia
„Miasto OD NOWA” mam zaszczyt zaprosić Państwa na piknik „Sobota ze
zdrowiem” w dniu 4 lipca 2015 r. na naszym Rynku Miejskim w godzinach od
10 do 15. W trakcie pikniku przewidzieliśmy pomiary ciśnienia tętniczego,
pomiar cholesterolu z paska, porady lekarzy, punkt rehabilitacji fizjoterapii,
ambulans krwiodawstwa, badania w kierunku osteoporozy i wiele innych
działań na rzecz naszego zdrowia. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa
i prosimy o rozpropagowanie tego pikniku wśród swoich znajomych, bliskich,
przyjaciół. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek– Proszę Radną Małgorzatę Krysę.
Radna M. Krysa – Szanowni Państwo! Chciałabym podziękować w imieniu
swoim – co prawda, minął miesiąc od „Marszu dla Życia i Rodziny” – ale
chciałabym podziękować przede wszystkim tym Państwu, którzy uczestniczyli
w tym marszu, później w pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziecka – 31 maja.
Także chciałam też tutaj podziękować tym Radnym, którzy zaangażowali się
w komitet organizacyjny właśnie tego marszu, wiele pracy włożyli w to,
poświęcili swój czas, a także tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
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wsparli tą inicjatywę, czy to finansową, czy to różnymi darami, ze mogliśmy
zorganizować właśnie takie wspólne, rodzinne święto. Także bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Kto jeszcze z Państwa
chciałby zabrać głos? Proszę Prezesa MWiK o zabranie głosu.
Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Z. Foremniak – Pani
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! Na koniec tej
pracowitej sesji może trochę optymizmu tutaj wniosę, mianowicie chciałbym
dziś oświadczyć i poinformować, że efekt ekologiczny w ilości 3.521 RLM-ów
został osiągnięty. Ponadto stworzona została tzw. górka, by spokojnie zachować
trwałość projektu przez 5 kolejnych lat. Efekt jest bardzo ważny, ale trzeba
zaznaczyć, że oprócz efektu zostało wykonane 25 km sieci kanalizacyjnej,
kompleksowo została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, jak również
wybudowano w pierwszym i drugim etapie magistralę wodociągową Ø600 od
ujęcia wody. Bez tych efektów rzeczowych nie byłoby efektu ekologicznego.
O uzyskaniu efektu chciałbym szczególnie poinformować tych, którzy
w możliwość jego uzyskanie nie wierzyli, roztaczając czarny PR, sugerując
oddanie wielu milionów złotych. Na pewno wierzyłem w to ja, wierzył Pan
Prezydent, który w 2008 roku, jako jeszcze ówczesny Wiceprezydent,
w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Środowiska prowadził negocjacje
w sprawie zmiany przepisów, które przyczyniły się do uzyskanie przez wielu
beneficjentów właśnie tych środków unijnych, jak i również przez nas. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo i gratulacje za tak
interesującą wypowiedź i chciałoby się, żeby wszystkie spółki miejskie mogły
się pochwalić takimi osiągnięciami. Dziękuję Panie Prezesie. Jest to miła
wiadomość.
Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Z. Foremniak –
Dziękuję bardzo w imieniu swoim i Spółki.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
jeszcze macie uwagi, zapytania? Proszę Radnego Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Panie Prezydencie! Ja chciałem się zwrócić o to, żebym miał
odpowiedź na piśmie – składy rad nadzorczych naszych spółek i kto jest
w komisji przeciwalkoholowej, skład tej komisji. A jak ktoś nie ma internetu?
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Zwrócę się tutaj do Pana Prezesa Foremniaka. Pamiętam chwile, trudne
dla Pana, kiedy chciano Pana odwoływać, kiedy jedną nogą był już Pan poza
Wodociągami, kiedy szykowano zamach stanu w MWiK – u, bo efekt miał nie
wyjść. Jest mi dzisiaj niezmiernie miło, że ta informacja jest potwierdzona, że
osiągnęliśmy. Ale z drugiej strony jest mi bardzo przykro, jeżeli od początku tej
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kadencji, na każdej sesji do tej pory czytane były interpelacje, wnioski, że nie
będzie tego efektu, że spółka będzie oddawać te pieniądze. To nie służy
budowaniu dobrego wizerunku dla spółki MWiK i to nie służy dbaniu o interes
nasz wspólny, o interes naszych przedsiębiorstw, a tym samym naszych
mieszkańców. Panie Prezesie! Z tego miejsca może być Pan spokojny, nic Panu
nie grozi ze strony władz miasta. Spółka jest w dobrej kondycji, prowadzona jest
bardzo dobrze, a osoby, które tak bardzo mocno chciały Pana odsunąć, to niech
teraz mają odwagę cywilną przyznać, że nie było to dobre działanie. Panie
Prezesie! Proszę podziękować wszystkim pracownikom spółki Miejskie
Wodociągi i Kanalizacja za ich pracę. Dziękuję bardzo.
Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Z. Foremniak –
Dziękuję Panie Prezydencie jeszcze raz. Faktycznie, te ostatnie lata były dla
mnie bardzo trudne. Dziękuję bardzo w imieniu swoim i Spółki.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy mają
Państwo Radni jeszcze zapytania w tym punkcie? Nie widzę.
Proszę Państwa! Otrzymaliście w materiałach również „Ocenę zasobów pomocy
społecznej na rok 2014 dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” (załącznik nr 45
do protokołu). Informacja ta była przedmiotem obrad Komisji Samorządowej
oraz Komisji ds. Rodziny. Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do tego
materiału, bądź zapytania? Nie widzę.
I jeszcze jeden materiał również otrzymaliśmy. To było sprawozdanie
z funkcjonowania Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+” (załącznik nr 46 do
protokołu). Informacja też była przedmiotem obrad Komisji, zarówno Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu, jak Samorządowej i Komisji ds. Rodziny. Czy
do tego materiału macie Państwo jakieś zapytania, czy też uwagi? Też nie
widzę.
Na koniec, pozwólcie Państwo, że odczytam, bo to nie jest długa treść listu, jaki
skierował do nas Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Bogdan
Borusewicz. „Ćwierćwiecze odrodzenia samorządu terytorialnego jest słusznym
powodem naszej satysfakcji i dumy. Obchodząc 25 – lecie pierwszych po
II Wojnie Światowej całkowicie wolnych wyborów, pragnę w imieniu Senatu RP
pogratulować wszystkim działaczom samorządowym ich pracy i wkładu
w przebudową ojczyzny. Minione 25 lat pozwala na dokonanie całościowej
oceny wpływu odrodzenia samorządu terytorialnego na kształtowanie się
w Polsce społeczeństwa obywatelskiego i funkcjonowanie Rzeczypospolitej.
Samorząd stał się ponownie częścią władzy wykonawczej w państwie.
Utworzenie gmin i przeprowadzenie powszechnych wyborów samorządowych
stało się znaczącym bodźcem uruchamiającym inicjatywy ludzkie. Prowadziło
do podejmowania przez przedstawicieli społeczności lokalnych decyzji
o kierunkach rozwoju ich społeczności oraz przyczyniło się do zasadniczych
zmian w świadomości społecznej. Rzeszą działaczy szczebla gminnego
zawdzięczamy rozwój polskich wsi i miast. Praca radnych nie łączy się ze
splendorami, a oprócz satysfakcji, niejednokrotnie przynosi komplikacje w życiu
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rodzinnym i zawodowym. Bez pracy organicznej wielu dziesiątek tysięcy
mieszkańców gmin, włączających się w pracę na rzecz ich lokalnych ojczyzn,
byłoby to nie niemożliwe. Wyrażając swoje uznanie dla pracy Państwa, chciał
bym zapewnić, że Senat, jako inicjator reformy samorządowej, stale
współpracujący ze środowiskami samorządowymi, nadal będzie podejmował
wysiłki na rzecz udoskonalenia prawa samorządowego i będzie służył gminom
swoją pomocą. Z poważaniem. Bogdan Borusewicz” (pismo stanowi załącznik
nr 47 do protokołu).
Proszę Państwa! Jeżeli nie ma żadnych pytań, ani uwag, to już by było na dzisiaj
tyle. Sesja niezwykle owocna. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dyskusję,
za udział merytoryczny i chciałabym zamknąć obrady XV Sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Do widzenia Państwu.
Sesja zakończyła się o godzinie 18.03.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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