PROTOKÓŁ NR XX/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 października 2015 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
p. 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 Rady Miasta powitała obecnych na sesji.
W sesji udział wzięli:
1.
Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1
do protokołu)
2.
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
Nieobecni radni: P. Celebański, A. Pietruszka, Wł. Stec, U. Uba
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dzień dobry Państwu! Otwieram
dwudziestą nadzwyczajną sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Witam serdecznie Państwa Radnych. Witam Pana Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego. Na podstawie listy obecności
stwierdzam, że mamy wymagane kworum do podejmowania prawomocnych
uchwał. Dostali Państwo Radni mailową pocztą projekt uchwały dotyczący
wyrażenia stanowiska w sprawie możliwości przyjęcia uchodźców przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski. Jest to sesja nadzwyczajna, proszę w takim razie Pana
Prezydenta o zabranie głosu i później ewentualnie o Państwa stanowiska.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Goście! Nam Polakom nieobcy jest los emigrantów i uchodźców.
Do opuszczenia ojczyzny wielokrotnie skłaniały nas najczęściej dramatyczne
wydarzenia polityczne, takie jak: powstania narodowe i wojny lokalne, oraz
globalne, a także względy lokalne, które tylko w ostatniej dekadzie skłoniły
do wyjazdu za granicę co najmniej 2 mln młodych Polaków. To sprawia,
że doskonale rozumiemy dramat zmuszonych do porzucenia swoich domów,
krajów, a często i rodzin, mieszkańców ogarniętych działaniami wojennymi

rejonów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Będący od dawna polską
specjalnością okazywanie solidarności, na pewno świadczy o naszej dobrej woli,
ale niewiele skutkuje, gdyż przeważnie ogranicza się do werbalnych deklaracji.
W tym przypadku na pewno możemy wiele zrobić, by pomóc kierowanym
do nas uchodźcom z Syrii i Erytrei, ale niestety, nie możemy ich teraz u siebie
przyjąć z prostego powodu – nie mamy gdzie. Taka jest odpowiedź na zapytanie
wystosowane w tej sprawie przez Panią Wojewodę. Obowiązkiem każdej
gminy, w tym naszej gminy, jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
poprzez realizację zadań określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
oraz w szeregu innych ustaw szczególnych, w tym o ustawie o pomocy
społecznej, ustawy o systemie oświaty, ustawy o ochronie praw lokatorów
w mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Ze względu na bardzo szeroki zakres zadań realizowanych przez gminę, wśród
których są zadania własne, jak i zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, w sytuacji braku wystarczających środków finansowych na ich
realizację nie możliwe jest deklarowanie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
pomocy dla uchodźców
w zakresie ich zakwaterowania, wyżywienia
i utrzymania. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, nasze miasto ma poważne
problemy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych dla swoich
mieszkańców. Czego potwierdzeniem jest liczba ponad, dokładnie 734 rodziny
oczekujące na przydział mieszkania. Niewykonywanych jest kilkaset wyroków
sądowych o eksmisję z zagwarantowanym prawem do lokalu socjalnego
dla eksmitowanych. W tym stanie rzeczy, gmina zobowiązana jest
do wypłacania zarządcom lokali mieszkalnych wysokich odszkodowań z tytułu
nie dostarczenia tych lokali. W świetle obowiązujących przepisów prawa gmina
nie ma podstaw prawnych do ponoszenia wydatków związanych z udzieleniem
wsparcia uchodźcom, gdyż jest to zadaniem państwa. Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski deklaruje natomiast podjęcie starań w celu udzielenia pomocy
repatriantom w formach i trybie określonym przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o repatriacji. Mając na uwadze powyższe, uzasadnione jest
negatywne
stanowisko
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego
w przedmiotowej sprawie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Kto z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę Radnego Dariusza Kaszubę
o zabranie głosu.
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Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! Mamy przed sobą projekt uchwały, no w istocie niestety
smutnej, bo wiadomo, że jest ona tutaj w treści takiej, a nie innej przedstawiona.
Rozumiemy powody, które skłoniły do podjęcia takiej, a nie innej decyzji
w treści uchwały opisanej. Niemniej, jednak z tego miejsca warto przypomnieć,
że tak naprawdę na nas wszystkich ciąży nie tylko moralny obowiązek
pamiętania o naszych rodakach, którzy zasługują na formę pomocy, która
mogłaby być podobną, ale o korzystnej treści uchwałą wrażonej. Wydaje mi się
tutaj, że pamiętając, o tych którzy zostali poza granicami naszego kraju, a są
naszymi rodakami, to można wyrazić takie pobożne życzenie, że kiedyś będzie
nam dane głosować jednak uchwałę o przyjęciu naszych rodaków z Kresów,
tych którzy czekają od lat na naszą pomoc. I tych, którzy są potomkami
Polaków wywiezionych tam wbrew własnej woli już nawet ponad 200 lat temu.
Mam nadzieję, że kiedyś taka uchwała się pojawi.
Zaś dzisiejsza uchwała, która wyraża nasze negatywne stanowisko w kwestii
uchodźców z krajów Afryki, Bliskiego Wschodu, będzie uchwałą, w której
wszyscy zagłosujemy zgodnie z własnym sumieniem. Ja tylko na zakończenie
swej wypowiedzi, pragnąłbym zapytać – dlaczego tak szybko otrzymujemy
informacje, i dlaczego ta sesja jest sesją nadzwyczajną? Czy nie można było tej
uchwały wpleść w treść projektów uchwał sesji zwyczajnej? I przypomnę
również w tym miejscu, że niejednokrotnie zwracaliśmy się, ja również
zwracałem się w imieniu naszego klubu o to, aby sesje nadzwyczajne były
przygotowywane z pewnym wyprzedzeniem, jak również materiały na nie,
dostarczane nam – radnym również z wyprzedzeniem większym, niż
parogodzinne. Bo tak naprawdę, kilka godzin temu na nasze skrzynki mailowe
projekt uchwały został przesłany. Stwarza to wrażenie, że dziej się coś bardzo
szybko, bardzo naprędce. Jeżeli moglibyśmy tego uniknąć w pracach Rady
Miasta, bardzo bym o to ponownie prosił. Dziękuję.
Radny M. Łata – Szanowni Państwo! Od wielu tygodni w mediach
ogólnopolskich daje się zauważyć ożywioną dyskusję dotyczącą problemu
uchodźców z krajów Afryki, Bliskiego Wschodu – są oczywiście zwolennicy,
są przeciwnicy różnych form pomocy, a na poziom dyskusji wpływ ma niestety
tocząca się kampania parlamentarna. Ale na szczeblu samorządu lokalnego, my
– jako przedstawiciele mieszkańców Ostrowca nie możemy dać się wciągać w tą
polityczną grę, lecz spokojnie i merytorycznie rozważyć w swoich głowach czy po prostu Gminę Ostrowiec stać na realizację zadań w tym zakresie. Wydaje
mi się, że nasze miasto zaczyna budzić się z marazmu. Podejmowane są również
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przez nas – tu, trudne decyzje, które mają skutkować w perspektywie czasu
stymulacją rozwoju gospodarczego Ostrowca i poprawą życia jego
mieszkańców. Chciałbym zwrócić uwagę, że jak na razie brak jest w naszym
mieście odpowiedniej liczby mieszkań socjalnych, że gmina ciągle płaci
wysokie odszkodowania za brak lokali socjalnych i na dzień dzisiejszy nie
posiada, ani warunków lokalowych, ani możliwości finansowych by
przyjmować uchodźców. Dlatego Radni Klubu KWW Jarosława
Górczyńskiego, dla których zawsze największym dobrem jest dobro
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, wsłuchują się w te głosy, że należy
zabezpieczyć w pierwszej kolejności potrzeby obywateli naszego miasta i będą
głosować za przyjęciem uchwały w proponowanej formie, wyrażającej
negatywne stanowisko w sprawie możliwości przyjęcia uchodźców z krajów
Afryki i Bliskiego Wschodu. Dziękuję.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Ja właśnie czytam to uzasadnienie i w ogóle cały ten projekt uchwały i ja
powiem szczerą prawdę – tej uchwały w ogóle nie powinno być tutaj na sesji.
Nie powinna być zwoływana nadzwyczajna sesja. A dlaczego? Przecież Pani
Wojewodzina wie, jaka jest sytuacja naszego miasta, naszej gminy pod
względem finansowym, mieszkaniowym i w ogóle tego nie powinno być.
I Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca – jest sprawa tego
rodzaju, że znowu rząd, rząd Pani Ewy Kopacz, ja tu politycznie nie podchodzę,
chce zrzucić na gminę swoje obowiązki, co powinien wykonywać rząd, a nie
gminy. Rząd, jeszcze raz – Pani Ewy Kopacz, a nie Prezydent Miasta wraz
z Radą Miasta. Chcą w ogóle, żeby finansować uchodźców, no przecież, jak jest
tu – ja nie będę czytał uzasadnienia, bo tu jest w tym uzasadnieniu wszystko
powiedziane, ale nie może tak być – jeszcze raz powtarzam. Tego projektu
uchwały nie powinno być tutaj w Ostrowcu na sesji poruszany. Dziękuję.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Ja myślę, że w uzasadnieniu nawet należałoby dołożyć jeszcze
jeden problem. Proszę zobaczyć, jak wygląda pomoc społeczna i dla ilu rodzin,
i w jakiej szerokości materii. To jest jeden temat. Dwa – tak, jak tu kolega radny
Włodzimierz wspomniał, my już coś takiego dostaliśmy przy reformie oświaty.
Popatrzmy, jak to ładnie wygląda na dzień dzisiejszy, gdzie musimy kroić,
dwoić się. Wiele rodzin staje w sytuacji krytycznej, bo tak to wygląda: niż
demograficzny, a z niżem coś innego się ciągnie. Gdzie początek był piękny, bo
dało się sfinansować całą działalność oświatową. A dzisiaj zwróćmy uwagę,
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nie dość, że utrzymać obiekty, bo to jest działka gminy, to jeszcze na dodatek
coś trzeba zostawić gminie, żeby jeszcze szukała środków na to, żeby zapłacić
pracownikom, bo tylko nauczyciel, jeszcze może da się wyliczyć dla niego
pensum, gorzej jest z pracownikami niepedagogicznymi. I to jest chyba kolejna
sprawa, jaka by tutaj się po prostu u nas przewijała. Powiem więcej, nawet
w dniu wczorajszym, kiedy już otrzymałem informację o dzisiejszej sesji,
pozwoliłem sobie już jak to się mówi – na przystanku wiele osób bywa, chociaż
nie aż tak dużo, jak w swoim czasie, były takie ciepłe okresy, gdzie była duża
grupa, i też zapytałem o to samo, o czym dzisiaj dyskutujemy. Moi kochani, nie
znalazłem jednego słowa, że żeby to przyjąć. Tylko z jednej strony – znaczy
przyjąć tutaj do nas uchodźców, żeby to tak zrozumieć. Wszystko było jednak
przeciw – zadbajmy o to co Pan Prezydent tu powiedział. Zadbajmy o nasze
sytuacje tu na miejscu i dopiero, jeżeli jest już, jak to się mówi możliwość
dopiero szukajmy. Bo to nie koniec jest przyjąć, nie koniec jest załóżmy dać
zasiłek. Trzeba jeszcze pomyśleć, jaką pracę dać dla tych ludzi, żeby tu
egzystowali. A zwróćmy uwagę, co wygląda z mieszkańcami naszego Ostrowca
Świętokrzyskiego i okolic. Dziękuję bardzo.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Panie Prezydencie tak, miałem nie mówić, ale powiem szczerze od serca
w imieniu mieszkańców. Gdzie tu jest podana kwota, że tyle będziemy mieli
na przyjęcie uchodźców – taką kwotę – milion euro, czy tam ile, że tyle
mieszkańców, będą mieli zabezpieczenie w budżecie miasta. No, nie ma nic.
Przecież to, co się dzieje, to co się dzieje – ja nie będę powtarzał to co
z nauczycielami, bo ja już powiedziałem wcześniej. Jak rząd obarczył gminy –
rząd obarczył gminy i nie wywiązuje się do tej pory co przekazał gminom. Bo to
nie może tak być. Dziękuję.
Radny M. Łata – Ja chciałbym Państwa poprosić, żeby nie przenosić polityki
dużej na szczebel samorządu lokalnego. Zagłosujmy tak, jak Radny Dariusz
Kaszuba powiedział – zgodnie ze swoim sumieniem i podejmijmy uchwałę
w tym zakresie. Dziękuję.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję. Przepraszam Pani Przewodnicząca! Wysoka
Rado! Szanowni Państwo! Pragnę uzupełnić swoją wypowiedź stwierdzeniem,
że Klub Radny „Prawo i Sprawiedliwość” Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego poprze projekt tej uchwały. Dziękuję.
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Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Panie Radny Łata, ja do żadnej partii nie należę i daleko mi, żebym politykę
uprawiał. Ja mówię głosem, głosem – jeszcze raz mówię – głosem ludzi.
To nawet tych ludzi, co tu przyszli, bo się obawiają o swój byt. Wie Pan o tym?
A mnie jest daleko, żebym ja politykę uprawiał tu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panowie Radni, proszę
o spokój. Nie jesteśmy tu teraz i w tej chwili po to, żeby dyskutować o polityce.
Zastanówmy się nad projektem uchwały. Czy już wyczerpaliśmy głosy
w dyskusji? Pytam, kto jeszcze chciałby zabrać głos z Państwa Radnych? Nie
widzę. W takim razie Pana Prezydenta poproszę o zabranie głosu.
Prezydent – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Mnie jest przykro słuchać tej
dyskusji. Jak zadawaliście sobie te pytania, to zrobiliście z tego politykę. Jeden
z Panów Radnych pytał – dlaczego tak krótko, ale widzę, że ten krótki czas nie
przeszkodził Państwu ściągnąć demonstrację. Wystarczyło. Druga strona –
nigdzie, trzeba czytać ze z rozumieniem, nigdzie tu jest nie napisane,
że przyjmujemy za jakąś kwotę. Należałoby uspokoić mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego, jeżeli w projekcie uchwały jest zaproponowane, że nie
przyjmujemy, to należy to przeczytać ze zrozumieniem i taką informację
przekazywać naszym mieszkańcom, gdyż takie zbędne plotki, zbędne dyskusje
wywołują tylko zaniepokojenie, frustrację, a to nikomu i niczemu dobremu nie
służy. Stąd, ja jako projektodawca jasno i wyraźnie dałem wyraz w uzasadnieniu
tej uchwały. I myślę, że ta dyskusja jest już zbędna i bardzo mocno polityczna,
tak jak zauważył Pan Radny Łata – zupełnie niepotrzebnie polityczna. Nie ma tu
co wyciągać rządu, nie ma tu co wyciągać innych kwestii. Było zapytanie –
nie ma tu deklaracji, że przyjmujemy, w związku z powyższym nie ma dyskusji
o żadnych kwotach. Myślę, że przejdźmy Pani Przewodnicząca do głosowania
i zakończmy ta dyskusję. Dziękuję bardzo.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Do kogo Pan to powiedział, że „wyście ściągnęli tu tych ludzi”? Mam takie
pytanie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Myślę, że to już
koniec dyskusji, bo ona zaczyna zbaczać na inne tory. Proszę Państwa
przechodzimy do głosowania nad stanowiskiem.
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(W trakcie wypowiedzi Przewodniczącej Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego chęć zabrania głosu wyraził Pan Leszek Sułek, przerywając jej
wypowiedź).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana jest to sesja
nadzwyczajna, dyskutujemy w gronie radnych. Czy Pan chciałby zabrać głos
odnośnie naszego stanowiska w sprawie uchodźców?
Pan L. Sułek – Tak.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – To proszę, ale krótko.
Pan L. Sułek – Szanowni Państwo! Po raz pierwszy chyba, cieszę się będąc
na tej sesji, że została taka, a nie inna podjęta decyzja. Cieszę się, że zanosi się
na decyzję, która ochroni nas być może przed wieloma problemami.
Ci uchodźcy, drodzy Państwo, to nie są sensu stricte uchodźcy polityczni,
uchodźcy, którzy doznali bezmiaru udręk w czasie wojny. To są zwykli
emigranci szukający lepszego życia, lepszego chleba. My dokładnie to wiemy,
bo Polacy również w takiej sytuacji byli. My nie mamy, ani zobowiązań wobec
tych, nazwijmy to krótko – różnowierców, do tego żeby ich tu przyjmować
i kosztem naszych rodzin, naszego społeczeństwa. Popatrzmy na biedę u nas.
Panie Prezydencie, czy Pan dopuszcza do głowy taką możliwość, że ponad sto
rodzin nadal jest bez prądu? Ile, kilkaset rodzin czeka na mieszkania. Gdyby Pan
podjął decyzję przeciwną, tzn. Pana Klub, który ma tutaj głos decydujący,
było by to równoznaczne z referendum. Mam już ze sobą tablicę przygotowaną.
Prezydent – J. Górczyński – To proszę ją pokazać. Proszę się przygotować i nie
uprawiać polityki na tydzień, czy na dwa przed wyborami.
Pan L. Sułek – Proszę przynieść tablicę. Przynieście tablicę tamtą. Sam Pan
zobaczy. To nie jest polityka – tydzień, czy dwa. Panie Prezydencie, niech Pan
tak nie podskakuje, bo Pan tutaj nic wielkiego nie narobił…
Przewodnicząca RM I. Renduda – Dudek – Proszę Pana, proszę Pana –
pozbawiam Pana głosu, pozbawiam Pana głosu, bo nie jest to głos w temacie.
My natomiast przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie określenia
stanowiska co do możliwości przyjęcia uchodźców.
Państwo Radni, kto z Państwa jest za wyrażeniem negatywnego stanowiska
w przedmiocie możliwości przyjęcia uchodźców z krajów Afryki i Bliskiego
Wschodu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski? Proszę Pana, proszę nie
zakłócać porządku, bo ja mówię. A Panu już głosu nie udzieliłam. Proszę sobie
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spokojnie usiąść. (Słowa skierowane do zakłócającego porządek sesji Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Pana Leszka Sułka). Państwo Radni, kto
z Państwa – jeszcze raz powtórzę projekt uchwały – kto z Państwa Radnych jest
za wyrażeniem negatywnego stanowiska w przedmiocie możliwości przyjęcia
uchodźców z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski – kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały?
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska
w przedmiocie możliwości przyjęcia uchodźców przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr XX/130/2015 – załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca RM I. Renduda- Dudek – Stwierdzam, że 18 głosami „za”
przyjęliśmy stanowisko, jak w projekcie uchwały. Dziękuję Państwu bardzo,
zamykam obrady XX sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 15.25.

Protokołowały:
M. Kamińska
E. Kaniewska
A. Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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