PROTOKÓŁ Nr XVI/2015
z nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 lipca 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. 15.00.
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. Starosta Ostrowiecki – Zbigniew Duda
Nieobecni radni: Wojciech Kaczmarski, Małgorzata Krysa, Marta Woźnicka Kuzdak
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo! Przedmiotem
dzisiejszej sesji nadzwyczajnej będzie podjęcie uchwał w trzech sprawach.
Pierwsza sprawa dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu i następne dwie sprawy, powiązane również z pierwszą, czyli
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2015 oraz uchwała zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec na lata 2015 –
2023. Czy ma ktoś z Państwa Radnych uwagi do tego porządku obrad na
dzisiejszej sesji? Nie widzę.
1)
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – A zatem przechodzimy do
realizacji porządku obrad, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu w formie dotacji w kwocie
150.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego,
obejmującego pierwszy etap przebudowy ul. Polnej – chodzi o utwardzenie
terenu przy bloku 7a i 7b przy ul. Polnej wraz z przebudową chodnika. Czy
Państwo Radni mają uwagi do tego projektu uchwały? Proszę, Pan Radny Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Dlaczego w tej dotacji jest wyszczególnione, że w zakresie
utwardzenia pobocza przy blokach Polna 7a, 7b wraz z przebudową chodnika?
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Tu powinno być tylko – moim zdaniem – „na przebudowę ul. Polnej” – i wtedy
jest wybór, co będzie robione, a tak, to już Pan, Panie Prezydencie wskazuje, co
ma być robione i chciałem się dowiedzieć, do kogo należy teren, gdzie właśnie
to jest wyszczególnione, przy blokach 7a i 7b? Do kogo należą grunty, teren ten,
żeby miasto i powiat, powiat, nie wiem, dobrze, ze jest Szanowny Pan Starosta,
to wyjaśni też. Chodzi właśnie o te teren, do kogo należy, czy miasto i powiat
może to zadanie spełnić? Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
miałby pytanie do tego projektu uchwały? Proszę Pana Radnego Andrzeja Pałkę
o zabranie głosu.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Goście zaproszeni i obecni na sali! Ja mam
takie zapylanie, ponieważ zapytałem to już na Komisji Budżetowej. Chcę go
tylko tutaj przypomnieć, bo myślę, że oficjalnie będziemy wiedzieli sprawę.
Na poprzedniej sesji, jak dobrze zrozumiałem, Pan Prezydent wspólnie z Panem
Starostą, jak to się mówi, wyjaśnili sobie tą ulicę Polną, że po połowie zrealizują
całość, łącznie z tymi przedmiotowymi chodnikami i poboczem. Jak wygląda na
dzień dzisiejszy? Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych ma pytania jeszcze w tym temacie? Nie widzę. Czy Pan Prezydent
będzie udzielał odpowiedzi? Proszę bardzo.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo
Radni! Każdemu z nas – mnie jako Prezydentowi, gospodarzowi tego miasta,
ale i Państwu jako radnym, którzy reprezentują interesy wszystkich
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, powinno zależeć na tym, aby na
każdej ulicy, w każdym zakątku była właściwa infrastruktura, we właściwym
standardzie. Historia Polnej 7a, 7b toczy się od wielu, wielu lat, stąd moja
inicjatywa, ale też na wniosek niektórych z Państwa Radnych, którzy mieszkają
na os. Ogrody, ale i tych, którzy korzystają, w szczególności naszych
mieszkańców, mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy korzystają
z lokali handlowych, z lokali użytkowych, nie tylko mieszkańców tych dwóch
bloków o poprawę warunków funkcjonowania i życia w tej części miasta. Mamy
tam ładnie utwardzony parking przy kościele, ładną wizytówkę – dobry sklep,
którego nie chcę tutaj reklamować i aż prosi się, żeby zamknąć tę ulicę, ten
problem w pierwszym etapie, jako miejsca parkingowe, miejsca postojowe. Te
bloki funkcjonują, te lokale handlowe funkcjonują, Państwo zarzucacie, że za
duże podatki płacą. Pomóżmy tym mieszkańcom, pomóżmy tym właścicielom
lokali handlowych, wesprzyjmy ich poprzez komfort ich klientów, którzy będą
mieli gdzie zaparkować, nie będą urywać kół, nie będą urywać rur
wydechowych. Stąd taka inicjatywa, żeby w pierwszej kolejności – powtórzę –
w pierwszej kolejności wykonać te miejsca postojowe. W drugiej kolejności –
tak, jak było tutaj wcześniej powiedziane, uważam, że cała ul. Polna powinna
pójść do remontu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
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tzw. schetynówek, więc w kosztach kwalifikowanych wchodzą tylko
i wyłącznie same drogi. Ten parking nie będzie wchodził w koszty
kwalifikowane, stad jako nie kwalifikowany możemy go dzisiaj wykonać,
robiąc gest dla tych mieszkańców, dla osób, które korzystają z tego terenu.
Ja już nie chcę się tu wypowiadać, bo Pan Radny jest jednocześnie członkiem
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” i powinien dokładnie
wiedzieć, więc nie wiem, skąd takie pytanie, czyj ten teren, bo na co dzień też
zarządza, współzarządza w Spółdzielni „Hutnik”. Nic nie stoi na przeszkodzie,
pod kątem prawnym, aby miasto, wspólnie z Powiatem wykonało to. I takie
inwestycje są wykonywane również w innych rzeczach, w innych obszarach,
również na terenie innych spółdzielni, bo to jest teren wspólny, to jest nasze
wspólne dobro, które służy wszystkim, to jest otwarty plac, otwarte miejsce
i myślę, że dobrze byłoby żebyśmy wszyscy zaczęli właśnie od rozwiązywania
takich spraw. Ja zdaję sobie sprawę, że najłatwiej jest protestować i najłatwiej
jest krzyczeć, a najtrudniej jest się wziąć do ciężkiej pracy. Ja zdaję sobie
sprawę, że można wynaleźć tysiąc powodów, co do których można wnosić
uwagi, że to się nie da, prawo zabrania, przepis nie pozwala. I do tej pory
niestety, w wielu miejscach, w wielu obszarach tak było, ale my wspólnie tutaj
z Panem Starostą na jesieni ubiegłego roku, dokonując pewnych zmian
w układzie politycznym miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, wychodziliśmy
z koncepcją, z przesłanie, że jesteśmy w służbie dla mieszkańców, dla naszych
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, stąd uważam, że powinniśmy
przełamać tą niemoc urzędniczą, te takie „carskie podejście”, że to się nie da
wykonać. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby to się dało wykonać, bo piętrzenie
problemów jest najłatwiejsze, a rozwiązywanie najtrudniejsze i zachęcam
wszystkich do tego, abyśmy wspólnie te problemy wreszcie zaczęli
rozwiązywać, aby ta infrastruktura w mieście była poprawiana. Mieszkańcy tego
od nas oczekują, mieszkańcy oczekują właściwego standardu naszych dróg,
naszych chodników, naszych placów, dobrego bezpieczeństwa, dobrego
funkcjonowania w naszym mieście, a jest czas i są możliwości, aby to wykonać,
stąd – reasumując – zwracam się do wszystkich Państwa Radnych o podjęcie tej
uchwały. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania
w tej sprawie? Proszę, Pan Radny Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Jak zwykle, Pan, Panie Prezydencie Górczyński, wkłada w usta
mi słowa, których nie powiedziałem. Ja Panu nic nie zarzucam, a Pan wkłada
w usta, że zarzucamy, że ja zarzucam. Ja takiego czegoś nie powiedziałem.
Panie Prezydencie! Dlaczego Pan, jak był Pan wiceprezydentem, tyle razy, co ja
zgłaszałem ul. Sportową, ludzie do tej pory chodzą po wodzie, jak jest nawet
mały deszcz i tego Pan nie zrealizował i tego Pan nie zrealizował i teraz ja
zgłaszałem i nie realizuje Pan? Odpowiem Panu, następną, zapytam Pana. Na
skrzynkę w Parku, powiedział Pan: „żaden problem”, żaden problem i skrzynki
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nie ma. Pan jest, Pan mówi i kładzie Pan nam do głowy, że Pan jest od
rozwiązywania problemów? Panie Prezydencie! A na temat Spółdzielni Hutnik
to ja mam zdanie, może na innej sesji to rozszerzę. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze dalsze
pytania do tego tematu? Proszę, Pan Starosta Duda.
Starosta Ostrowiecki – Z. Duda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Szanowni Goście! Na ostatniej sesji, razem z Panem Prezydentem
podjęliśmy zobowiązanie, w świetle kamer, przy radnych, przy gościach, że
wspólnymi siłami zrobimy remont ul. Polnej. Według wszystkich kanonów
budownictwa i kanonów budowy dróg, robi się to po kolei tak: najpierw
remontuje się drogę, później robi się chodniki przy tej drodze, na końcu robi się
parkingi. Robienie tego w odwrotnej kolejności ma się nijak do prawideł
budownictwa, do prawideł budowy dróg. Proszę Państwa! To nie jest takie
proste, jak mówi Pan Prezydent. Ja usłyszałem – jakąś „wspólnotę” mamy. Nie
mamy wspólnoty, bo każdy z samorządów ma swoją własność, własność ma –
własne tereny ma gmina, własne tereny ma powiat. Te tereny, o których
mówimy nie są terenami gminy absolutnie. Część z tych terenów jest terenami
powiatu, a większość jest terenami wspólnot mieszkaniowych, dwóch wspólnot
mieszkaniowych. Z punktu widzenia prawnego, nie możemy, jako samorządy,
inwestować na terenach nie należących do nas, bo równie dobrze możemy
inwestować w Nowym Jorku, dokładnie tak samo. Prawo mówi, że to wspólnoty
inwestują na własnym terenie, gmina na własnym, powiat na własnym. W tym
momencie taka uchwała i traktowanie czegoś jako dobro wspólne nie bardzo do
mnie przemawia. Nazajutrz, po ostatniej sesji, wystosowaliśmy pismo do Pana
Prezydenta, na które oczywiście odpowiedzi jeszcze nie uzyskaliśmy. Pismo
nawiązywało do wzajemnych ustaleń podjętych na sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego 29 czerwca. Pozwolę sobie zacytować: „Nawiązując do
wzajemnych ustaleń podjętych na sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 29 czerwca 2015 r. w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ul. Polnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, proponujemy objęcie przebudową dwa odcinki tej
ulicy. Pierwszy odcinek ul. Polnej – od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do
skrzyżowania z ul. Mikołaja Radwana o dł. 600mb. Drugi odcinek ul. Polnej –
od skrzyżowania z ul. Radwana do skrzyżowania z ul. Iłżecką o dł. 400 mb oraz
skrzyżowania ul. Polnej z Siennieńską, wraz z sygnalizacją. Szacunkowa, łączna
wartość zadania wynosi 4,5 mln zł. Zadanie zamierzamy zrealizować w 2016 r.
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016 – 2020 to test to, co Pan Prezydent wspomniał – „schetynówki”.
Proponujemy montaż finansowy dla w/w zadania: budżet państwa, dotacja
w wysokości 3 mln zł, Powiat Ostrowiecki – 750 tys. zł, Gmina Ostrowiec –
750 tys. zł.” Dalej terminy, które nas obowiązują. Pan Naczelnik Wrona,
odpowiedzialny z drogi w Powiecie, rozmawiał już w województwie, gdzie –
Panie Prezydencie – powiedziano, że da się zakwalifikować te parkingi jako
utwardzone pobocza, więc kolejność prac nie musi taka być. Kolejność powinna
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być taka, jak wspomniałem na początku. Więc ja chciałbym, żeby Pan się, po
prostu nie rozmawialiśmy o żadnych etapach, o pierwszym, drugim, trzecim,
natomiast są toczone rozmowy w zespołach. Te rozmowy były toczone
dwukrotnie, gdzie przedstawiciele Urzędu Miasta rozmawiają tylko i wyłącznie
o parkingach. Dziwne to jest dla mnie, bo myślałem, że ustalenia są inne.
Chciałbym, żeby Pan dotrzymał słowa, które na tej sesji padły. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – Dziękuję. Czy już wyczerpaliśmy
pytania w tym temacie? Chcę powiedzieć jeszcze może ja, ponieważ byłam na
Komisji Budżetu i wysłuchałam tego, co mówił Pan Naczelnik Wrona. Nie jest
to tak do końca, Panie Starosto, że nie da się najpierw wybudować chodników,
czy parkingów, tylko dlaczego, że kolejność sie zachowuje odwrotną. Projekt
budowy tej ulicy będziecie Państwo już mieć pod koniec września, a zatem już
będzie wiadomo, jakie są parametry wysokościowe krawężników i będzie
można nawet to wykonać w odwrotnej kolejności, tym bardziej, że wydaje mi
się, że naszą intencją jest to, żeby pomagać mieszkańcom. Bo mieszkańcy o te
parkingi, o te utwardzone pobocza, czy chodniki domagają się od lat i w ogóle
wydaje mi się – i takie też zdanie wypowiedziałam na Komisji Budżetu – że
urąga to miastu, jeżeli główna ulica, czyli Polna, prawie główna w mieście, jest
tak obskurną ulicą – nieładne słowo – ale tak to wygląda. I po prostu, wszyscy
przejeżdżający tamtędy, a trochę ruchu jest na tej ulicy, widzą, jak wygląda to
okrutnie, paskudnie i dlatego nie dziwię się Prezydentowi, że chce – no myślę,
że i Pana też dobra wola powinna być podtrzymana, przynajmniej z tamtej sesji
– by wspólnie jednak wyjść naprzeciw tym mieszkańcom i wszystkim
mieszkańcom, żebyśmy widzieli, że to miasto jest coraz ładniejsze i po prostu
może odwrócić kolejność, nie zaczynać od drogi, a zaczynać od tych poboczy,
czy parkingów, czy też chodników i wspólnie się zmobilizować, bo temat
usłyszałam dzisiaj na Komisji, jest bardzo trudny, że wchodzą w grę i sprawy
własnościowe gruntów i wiele innych rzeczy, ale jesteśmy tu po to wszyscy
razem, żeby trudne tematy rozwiązywać. Dziękuję. Proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Dziękuję za głos rozsądku Pani
Przewodniczącej. Ja myślę, że to tylko kwestia dobrej woli i chęci. Nie
dyskusje, nie rozmowy, a praca konkretna, merytoryczna i myślę, że Pan
Starosta jest w stanie zmobilizować swoich pracowników, aby podjęli się tej
merytorycznej pracy i abyśmy mogli pokazać pierwszy ruch, zrobić ten
pierwszy gest dla naszych mieszkańców, a w przyszłym roku wystąpić o remont
całej ulicy w parametrach drogowych. Jeszcze raz – tylko i wyłącznie od dobrej
woli i od chęci zależy, czy to zostanie zrealizowane. Dla mnie, jako Prezydenta
tego miasta, przemawiają mieszkańcy. To mieszkańcy zwracają się o to, aby im
pomóc. I jeszcze raz powtórzę – nie wynajdywanie problemów, a ich
rozwiązywanie jest najistotniejsze i najważniejsze, stąd jestem przekonany, że
wspólnie, jako dwa samorządy wykonamy tą drobną inwestycję, a w kolejnych
latach kolejne inwestycje, z korzyścią. To zostaje zabudowane dla naszych
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mieszkańców, z tego będziemy korzystać my, nasi mieszkańcy i ma być to
wizytówka również dla tych osób, które przyjeżdżają do Ostrowca
Świętokrzyskiego – tak, jak Nowy Jork – niech wygląda. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania
w tym temacie? Proszę tam Pana o zabranie głosu.
Zastępca Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego – Pan Paweł
Wnuk – Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Wnuk, jestem Zastępcą
Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego i tak, jak Państwu
i wszystkim mieszkańcom zależy na tym, żeby ulica Polna rzeczywiście nabrała
wyglądu, który wszyscy oczekujemy, wraz z przyległymi terenami. Odnośnie
budowy samej drogi, przebudowy drogi i budowy tych parkingów, jedyny
problem, który ja tu widzę, to jest głównie własność terenowa, związana ze
wspólnotą, czyli wieloma, dużą ilością właścicieli, współwłaścicieli terenu.
Dysponowanie terenem do celów budowlanych, czy zgłoszenia wykonania
robót, czy uzyskania pozwolenia będzie się związało z uzyskaniem zgody od
tych wszystkich ludzi, natomiast sama realizacja również powinna się względnie
zacząć jednak od drogi głównej. Teraz realizujemy ul. Chrzanowskiego, mając
nawet już założone rzędne i cele do wykonywania korekt i już w tej chwili
dwukrotnie przekładaliśmy w niektórych miejscach krawężniki. Jest to tak,
realizacja po prostu w tej kolejności jest możliwa, ale może się wiązać po prostu
potem z ruszeniem niektórych elementów tego parkingu. Chciałem tylko tyle
dodać od siebie i zwrócić uwagę Państwa głównie na temat własności przed
blokiem 7b – tam jest najgorzej. Dziękuję.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – Dziękuję. Pan Prezydent chciał
zabrać głos? Proszę.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Tak, Panie Inżynierze. Ponieważ znam Pana
Naczelnika Wnuka od lat – jako inżynier z drugiej strony – mogę z Panem
podyskutować na temat technologii budowy dróg i inwestycji. I cieszę się, że
Pan powiedział, że jest to realne do wykonania, aczkolwiek niepokoi mnie, że
Pan widzi ten problem dotarcia do tych mieszkańców. Myślę, że tu nie ma
najmniejszego problemu, żeby uzyskać zgodę mieszkańców, złożyć wniosek do
Was, do powiatu, o zgłoszenie robót i podpisać, że macie zgodę na
dysponowanie nieruchomością. Ja wiem, że to wymaga określonego wysiłku,
ale warto ten wysiłek ponieść, warto go podjąć, aby tym mieszkańcom to
zadanie wykonać. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Starostę
o zabranie głosu.
Starosta Ostrowiecki – Zbigniew Duda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Panie Prezydencie! Ja może uzupełnię to, co mówił Pan Naczelnik. Może się
zdarzyć, że podczas prac przebudowy drogi będą wprowadzone korekty i te
krawężniki, które już będą zrobione przy parkingach, trzeba będzie przesuwać.
Proszę Państwa! Nic gorszego nie mogłoby nas spotkać. Wszyscy w mieście
powiedzą, że tak konstruujemy i tak budujemy, że najpierw budujemy parkingi,
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które później częściowo rozbieramy. Stąd te obawy o kolejność. Ja jednak
wolałbym, żeby ta kolejność – ja to powtarzam jeszcze raz – była jednak taka,
żebyśmy najpierw wybudowali drogę. Nie wiem, Panie Prezydencie, ja
chciałbym, żebyśmy robili to wspólnie. Skąd taki upór, żeby nie robić tej drogi?
My kończymy teraz Chrzanowskiego, wchodzimy w kawałek Polnej
i moglibyśmy Polną jechać dalej, gdyby tylko Pan Prezydent w tę stronę
poszedł. Natomiast proszę Państwa, wiele można zrobić dla ludzi i my to
robimy. Natomiast ja chciałbym, żeby taki rozsądek przy tym panował, żebyśmy
nie robili najpierw parkingów, a później budowali drogi, przebudowywali drogi
razem z chodnikiem, bo zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie chciałbym być takim
złym wróżbitą, że na tej samej sesji będziemy rozmawiać, że coś trzeba
przesuwać. Myślę, że do tego nie dojdzie, ale może.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radną Ubę
o zabranie głosu.
Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Drodzy Goście! Boli mnie to i nawet nie umiem
słowa powiedzieć normalnego. Kochani! O co my walczymy? Prosiliście, żeby
coś zrobić dla Ostrowca. Przecież my jesteśmy mieszkańcami tego miasta, na
litość Boga! Gdzie my żyjemy? W jakim my świecie żyjemy? Od 20 lat jestem,
21 już, jestem samorządowcem. Proszony, cały czas powiat jest proszony
o zrobienie chodnika, głupiego chodnika, wzdłuż od ulicy Radwana do ulicy
Chrzanowskiego. Nie ma pieniędzy. Toniemy w błocie. Przy kiosku,
czerwonym kiosku na wprost – można powiedzieć – między „Biedronką”
a skarbowym – nie można, nie ma pieniędzy. Na to nie ma pieniędzy, na to nie
ma pieniędzy. Po prostu dziękuję Panu Prezydentowi, że podał rękę Panu
Staroście, żeby dołożyć to staranie, zrobić tej ulicy Polnej, faktycznie dla tych
dwóch bloków cokolwiek. Ręce są ucinane. Ja nie wiem, co Wy Państwo
chcecie, czy chcecie dobra dla społeczeństwa, czy chcecie dobra po prostu dla
siebie? Bo tak nie wypada, bo droga w tej chwili nie musi być robiona, bo na
przyszły rok. Chcieliście pieniędzy? Dostaliście pieniądze! Wszyscy żeśmy
podnieśli ręce do góry na Komisji Budżetowej. I ja nie rozumiem, naprawdę, nie
rozumiem tych osób, którzy chcą coś zrobić dla społeczeństwa. Na raz się robi,
no nic, nic się nie robi. Przede wszystkim, Panie Starosto, przepraszam Pana za
słowo, ale ulica Radwana to jest Mieczysława Radwana, a nie Mikołaja
Radwana. Dziękuję.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są w tym temacie
jakiekolwiek pytania? Nie widzę. Proszę Państwa! Projekt tej uchwały był
opiniowany na Komisji Budżetu. Poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetu
o opinię w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. W takim razie
przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem
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projektu uchwały odnośnie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu w kwocie 150 tysięcy, jako dotacji z Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na przebudowę, na wykonanie I etapu zadania inwestycyjnego,
czyli przebudowę ulicy Polnej wraz z utwardzeniem chodników i wykonaniem
parkingów przy bloku 7a, 7b. Kto jest za tym projektem uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? W takim razie stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu.
Patrz uchwała Nr XVI/105/2015 – załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – Proszę Pana Prezydenta o zabranie
głosu.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Bardzo serdecznie dziękuję za głos rozsądku, za to, że mogliśmy
pokazać pierwszy krok, aby tym naszym mieszkańcom wykonać tę inwestycję.
W przyszłym roku poproszę Państwa o kolejne głosowanie na wsparcie
przebudowy kolejnego odcinka ulicy Polnej i kolejnych inwestycji dla
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.
Korzystając z okazji, że jestem przy głosie, chciałbym się z Państwem podzielić
dwoma informacjami. Od kilku miesięcy prowadzone są rozmowy z jedną ze
spółek giełdowych, która ma się rozbudować na terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego. Lokalne biuro projektowe wykonało projekt, za chwilę –
mam nadzieję – lokalna firma ostrowiecka dokona fizycznej przebudowy
i w tym nowym przebudowanym obiekcie powinno znaleźć zatrudnienie
dodatkowe 300 – 350 osób, mówimy w szczególności o pracy dla pań. Netia –
bo to jest ta spółka giełdowa – po decyzjach, po uzgodnieniach i po zgodzie
Zarządu, jako warunku koniecznego, powinna za chwilę wyjść z taką oficjalną
informacją, że te miejsca pracy będą. My jako miasto wesprzemy jeszcze tę
inicjatywę poprzez zwiększenie kursów komunikacji miejskiej, komunikacji
MPK w rejon ulicy Samsonowicza, aby w sumie 500 osób, które tam będzie
pracować, miało jak dojechać na pierwszą, drugą zmianę i wrócić stamtąd do
miasta. Też wspieramy te działania Netii pod kątem infrastruktury komunalnej
i mienia komunalnego, tam chodzi też o kwestie miejsc parkingowych
i uregulowania pewnych kwestii własnościowych. To tyle jeżeli chodzi o Netię.
Ale chciałbym też podziękować Państwu Radnym – mam tutaj na myśli
w szczególności radnych powiatowych – ale wymienię z nazwiska, Pan
Pietruszka i Pani Radna Rogalińska, które w bardzo wyważony sposób
rozmawiają na temat „GAMBO”, bo proszę mi wierzyć, że nikt inny, jak ja
osobiście, jestem najbardziej zainteresowany, aby ten problem rozwiązać.
I podjąłem się stanowczych rozmów z właścicielem tego terenu. I myślę, że
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sfinalizujemy te rozmowy, w tych rozmowach uczestniczy Pani Wiceprezydent
– Marzena Dębniak. I te rozmowy idą w dobrym kierunku, coś co straszyło
przez laty, mam nadzieję, że zostanie rozwiązane. Bo jest na to
zapotrzebowanie. Tu mogę się zwrócić do Pana Starosty, bo może dołoży
i podzielimy się, część terenu kupimy wspólnie, przekaże Starosta pod Liceum
Chreptowicza, a część przejmiemy my. Otwarty jestem na inicjatywę również
w drugą stronę.
Szanowni Państwo! Tak, jak powiedziałem, w takich tematach potrzebny jest
spokój, potrzebna jest wyrozumiałość, stąd dziękuję za ten spokój, dziękuję za tę
wyrozumiałość. Nie ma co wywoływać negatywnych emocji i robić specjalnych
spotkań dla spotkań, czy rozmów dla rozmów, trzeba chcieć te problemy
rozwiązywać.
Szanowni Państwo! Cieszę się z takiej jednomyślności i jeszcze raz dziękuję
bardzo. Dziękuję, Pani Przewodnicząca.
2) Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przechodzimy
w takim razie do kolejnego projektu uchwały w sprawie, uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
2015 r. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę
Przewodniczącego Komisji o opinię.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są uwagi
Państwa Radnych do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały odnośnie 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 uchwałę tą podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
Patrz uchwała Nr XVI/106/2015 – załącznik nr 3 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – I ostatnia już uchwała na dzisiaj,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023. Projekt tej uchwały również był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego o wypowiedź.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
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przechodzimy do głosowania nad projektem tej uchwały odnośnie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023? Kto
jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Nie widzę. W takim razie projekt tej uchwały przyjęliśmy również jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2015 – 2023.
Patrz uchwała Nr XVI/107/2015 – załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – Ponieważ wyczerpaliśmy porządek
dzisiejszych obrad, bardzo Państwu dziękuję za przybycie, życzę przyjemnych
wakacji, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w sierpniu!
Stwierdzam, że obrady XVI nadzwyczajnej sesji zostały zamknięte.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 15.33.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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