PROTOKÓŁ Nr XXII/2015
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 listopada 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. 12.00.
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. Poseł Na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Kryj
Nieobecni radni: Paweł Celebański, Marek Giemza, Dariusz Kaszuba, Kamil
Stelmasik, Urszula Uba.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przybyli do nas Państwo
ze Stowarzyszenia „Nad Kamienną”. Ponieważ nie chciałbym, żeby Państwo
długo oczekiwali tutaj, aż do momentu, kiedy będą „Sprawy różne”, chciałabym
Państwu udzielić głosu i potem będziemy przystępować do realizacji porządku
obrad. Proszę Państwa o zabranie głosu.
Pani Anna Jankowicz – Stowarzyszenie Głuchych „Nad Kamienną” –
Szanowny Panie Prezydencie! W imieniu członków stowarzyszenia Głuchych
„Nad Kamienną”, pragnę Panu Prezydentowi z całego serca podziękować za
szybką reakcję na naszą prośbę o przydział lokalu. Decyzja ma pierwszorzędne
znaczenie dla poczucia podmiotowości osób głuchych. Jak do tej pory,
spotykaliśmy się z urzędniczym murem. Jest Pan pierwszą osobą, która z troską
i zrozumieniem odniosła się do naszej prośby. Będziemy zawsze o tym pamiętać
z wdzięcznością, a postawę Pana Prezydenta stawiać za wzór. Raz jeszcze
serdecznie dziękuję.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo! Jestem zaszczycony
takim wyróżnieniem. Bardzo dziękuję. To jest też podziękowanie dla moich
współpracowników, pracowników, dla jednostek podległych, którzy wykonują
te zadania razem ze mną. To jest nasza wspólna praca na rzecz Ostrowca

Świętokrzyskiego. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo to doceniacie. Ja wiem,
że Państwo też się stresowaliście, bo te wystąpienia publiczne zawsze są
stresujące. Wszyscy radni i osoby funkcyjne zawsze mają ten element, to nie jest
tak, że występuje się bez tremy. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję,
że nasza współpraca będzie się układać jeszcze lepiej, w dobrą stronę –
z korzyścią dla Państwa i dla Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję za
wyróżnienie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo Państwu. A więc,
proszę Państwa, przystępujemy do realizacji porządku obrad dzisiejszej sesji.
Ad I/ Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Porządek Państwo otrzymaliście
w materiałach. Czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad na dzisiejszą
sesję. Nie widzę, w takim razie przystępujemy do realizacji porządku.
Porządek obrad sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu
27 listopada 2015 r.:
I.
II.
III.

IV.
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

Przedstawienie porządku obrad.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 18 września 2015 r., 28 września 2015 r., 14 października 2015 r.
i 27 października 2015 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych
komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2016 r.,
Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w latach 2016 – 2017,
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2021,
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami, w realizacji
Projektu w latach 2016 – 2018 ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
nadania nazwy ulicy,
nadania nazwy drogom wewnętrznym,
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)

29)

30)
31)

32)

sprzedaży działki gruntu,
sprzedaży działki gruntu,
sprzedaży działki gruntu,
sprzedaży nieruchomości,
nabycia nieruchomości,
nabycia nieruchomości,
nabycia nieruchomości,
nabycia nieruchomości,
nabycia nieruchomości,
ustanowienia służebności przesyłu,
sprzedaży lokali użytkowych,
sprzedaży lokalu użytkowego,
odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego,
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.,
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2016,
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego
na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2016 r.,
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
z przeznaczeniem na realizowane w roku 2015 prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, położonym na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nie
stanowiącym jej własności,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego
i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych
przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego,
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych,
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”,
zm. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu,
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33) zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2015 r.,
34) zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023.
V.
Informacja w sprawie podatku leśnego na 2016 r.
VI. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
VII. Informacja w zakresie wyznaczenia podmiotów, w których będzie
wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2016 r.
VIII. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
IX. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 18 września do 18 listopada 2015 r.
X.
Sprawy różne (m.in. informacja o stopniu realizacji zadań oświatowych
przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w roku szkolnych 2014/2015).
Ad II/ Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Zanim przejdziemy do
ślubowania, chciałabym poprosić Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej w Ostrowcu Świętokrzyskim – Pana Macieja Szymoniaka
o wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Pana Marcina Marca.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej –
M. Szymoniak –
W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej chciałbym pogratulować Panu
Marcinowi Adrianowi Marcowi za wybór na Radnego Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z okręgu nr 6 – Osiedla „Złotej Jesieni”. Chciałbym jeszcze
raz pogratulować i wręczyć nominacje. Dziękuję.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – Maciej Szymoniak wręczył
zaświadczenie o wyborze na radnego Panu Marcinowi Marcowi.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Przystępujemy
teraz do ślubowania. Szanowni Państwo! Zgodnie z art. 23a pkt 1 i 2 ustawy
o samorządzie terytorialnym oraz Statutem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
radni przez przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego winni złożyć
ślubowanie. Po odczytaniu przeze mnie roty ślubowania, wypowiada się słowo
„Ślubuję”, albo tez można dodać drugie zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. Proszę
wszystkich – już wszyscy stoimy – a zatem w takim razie ja odczytam rotę
przysięgi, proszę Pana Radnego o wypowiedzenie tych zdań i przystępujemy
w takim razie do ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
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Radny M. Marzec – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. W takim razie
jest już Pan w gronie Radnych. Gratuluję Panu serdecznie ze swojej strony za to,
że mieszkańcy osiedla „Złota Jesień” powierzyli Panu mandat Radnego. Myślę,
że to jest nie tyle funkcja, co misja. Będzie sam Pan miał okazję się przekonać,
jak trudne decyzje trzeba będzie podejmować na Radzie Miasta, niekoniecznie
takie, które odpowiadają mieszkańcom osiedla, ale też mają na względzie dobro
całego miasta i mieszkańców innych osiedli. Życzę Panu sukcesów, a przede
wszystkim zadowolenia z tego, co Pan sam wykonywać będzie, a głównie
wysokiej oceny mieszkańców, bo to jest miarodajna ocena naszej pracy
społecznej. Życzę więc Panu „szóstki” w tej ocenie. Gratuluję Panu jeszcze raz
i życzę wszystkiego najlepszego.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Szanowni Goście! Szanowny Panie Radny! Gratuluję, życzę owocnej
współpracy na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Kadencja trwa.
Przed nami jeszcze wspólnie wiele trudnych, ale i pozytywnych zadań do
zrealizowania. Gratuluję serdecznie i zapraszam do współpracy.
A korzystając z tego, że jesteśmy w tak zacnym gronie, chciałbym złożyć
jeszcze oficjalne, serdeczne gratulacje dla – mogę powiedzieć – bardzo dobrego
samorządowca, doświadczonego. Jest mi niezmiernie miło, że kolejna osoba,
która ma doświadczenie samorządowe, może reprezentować Ostrowiec
Świętokrzyski w Parlamencie, w ławach sejmowych. Cieszę się bardzo, że ja
mogę przekazać te gratulacje Panu Posłowi Andrzejowi Kryjowi – tu jest list
gratulacyjny. Liczę na współpracę, gratuluję. Ciężka, odpowiedzialna praca, nie
zawsze znajdująca odzwierciedlenie w opinii publicznej, ale robimy to dla
społeczeństwa. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo i gratuluję.
Poseł na Sejm RP – A. Kryj – Szanowni Państwo! Proszę, siądźmy już, bo
myślę, że nie ma takiej potrzeby, żebyśmy stali. Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! Szanowni Goście! Bardzo dziękuję za
gratulacje, dziękuję za te ciepłe słowa i powiem w ten sposób – rzeczywiście
jestem jedynym Posłem z Ostrowca Świętokrzyskiego. Kandydowało nas
bardzo wielu do Parlamentu, było bardzo wielu znakomitych, bardzo
doświadczonych kandydatów. Wyborcy zadecydowali tak, jak zadecydowali.
Jestem jedynym Posłem ostrowieckim i dobrze się stało, że mamy również
ostrowieckiego Senatora – Pana Jarosława Rusieckiego. Myślę, że obydwaj
będziemy stanowili dobry zespół – zespół, który będzie starał się wiele spraw
załatwić pozytywnych dla miasta i dla Powiatu Ostrowieckiego. Ja wiem,
że w kampanii wyborczej wspieraliście Państwo różne osoby, różnych ludzi,
bo takie są prawa kampanii wyborczej, ale kampania się skończyła i deklaruję,
że będę współpracował ze wszystkimi osobami, które na tą współpracę będą
oczekiwać i które tej współpracy będą chciały. Nie zawsze będę mógł być na
sesjach Rady Miasta, czy Rady Powiatu, ale chciałbym Państwu przedstawić
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Panią Dyrektor mojego biura – Pani Sylwia Kula, która w tym momencie, kiedy
ja nie będę mógł – ze względu na obowiązki parlamentarne – być Państwa
gościem, będzie starała się zawsze mnie reprezentować. Jest osobą
doświadczoną, już przez pewien czas pracowała także w Biurze Poselskim
i Biurze Senatorskim. Myślę, że będzie bardzo dobrą osobą i życzę jej, żeby te
chwile spędzone tutaj były też pełne satysfakcji. To chyba tyle. Jeszcze raz
dziękuję, Panie Prezydencie i oczekuję na współpracę z Państwem bo mówię –
4 lata będą bardzo ważne, mam nadzieję, że przyniosą nam dużo radości, dużo
zadowolenia i pożytku dla naszego miasta. Dziękuję bardzo.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo!
Pogratulować Panu Posłowi takiego wyboru, idzie w dobre ślady. Gratuluję,
wszystkiego najlepszego.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję, Panie Pośle.
Przystępujemy do realizacji dalszych punktów porządku dzisiejszej sesji,
mianowicie będzie to przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2015 r., 28 września 2015 r.,
14 października 2015 r. i 27 października 2015 r.
Ad III/Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2015 r., 28 września 2015 r.,
14 października 2015 r. i 27 października 2015 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Materiały, te protokoły były
wyłożone, jak zwykle, w Biurze Rady Miasta, była możliwość zapoznania się
z nimi. Czy Państwo Radni macie uwagi do protokołów? Nie widzę. W takim
razie przystępujemy kolejno do głosowania nad protokołami. Kto jest
za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
18 września 2015 r.? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że protokół z sesji został przyjęty jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2015 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przystępujemy do głosowania nad
protokołem z sesji Rady Miasta z dnia 28 września. Kto jest za przyjęciem tego
protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. W takim razie
protokół z sesji przyjęliśmy również jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kto jest za przyjęciem protokołu
z sesji Rady Miasta z dnia 14 października 2015 r.? Kto jest za? Kto jest
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przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. W takim razie protokół z tej sesji
również przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2015 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny protokół – to jest z sesji
Rady Miasta z dnia 27 października. Kto jest za przyjęciem tego protokołu?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A zatem protokół z sesji z dnia
27 października również przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2015 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy teraz do następnego
punktu porządku, a więc podjęcia uchwał w sprawach.
Ad IV/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jako pierwsza będzie
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji
Rady Miasta, w związku z wyborem Radnego – Pana Marca. Przystąpił do
dwóch komisji – Komisji Budżetu i Komisji Strategii i Rozwoju Miasta, zatem
wymagane są zmiany. Czy Państwo Radni mają jakieś uwagi do projektu tej
uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto
z Państwa jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? A zatem uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr XXII/134/2015 – załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2016 r. Projekt
uchwały był opiniowany przez wszystkie komisje. I proszę kolejno –
po odczytaniu wszystkich komisji – Przewodniczących Komisji o opinię ich
komisji. A więc Komisja Samorządowa – Proszę Przewodniczącego.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisja Budżetu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
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. I Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny projekt powyższej uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem tej
uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W takim razie
uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego
planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego na 2016 r.
Patrz uchwała Nr XXII/135/2015 – załącznik nr 3 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następna uchwała dotyczy
Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w latach 2016 – 2017. Projekt tej uchwały był opiniowany przez
Komisję Samorządową, Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu oraz
Komisję ds. Rodziny. Proszę kolejno przewodniczących o podanie opinii
komisji. Komisja Samorządowa.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisji Edukacja,
Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisja ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przystępujemy
do głosowania Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w latach 2016 – 2017. Kto jest za przyjęciem
projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwałę tą również
przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie Programu współpracy
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach
2016 – 2017.
Patrz uchwała Nr XXII/136/2015 – załącznik nr 4 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny projekt uchwały
dotyczy przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2021. Projekt uchwały
był opiniowany przez Komisję Samorządową, Komisję Edukacji, Wychowania,
Kultury i Sportu oraz Komisję ds. Rodziny. Proszę kolejno przewodniczących
o opinie komisji.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Następny
Przewodniczący.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przystępujemy
do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym,
przyjęliśmy uchwałę.
Radni RM – stosunkiem głosów: 17 – za, przy 1 głosie wstrzymującym się i
braku głosów przeciwnych – podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2021.
Patrz uchwała Nr XXII/137/2015 – załącznik nr 5 do protokołu.

9

5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następna uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Samorządową i Komisję ds. Rodziny. Proszę komisje o opinie. Komisję
Samorządową.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Komisję ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi, wnioski do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu tej uchwały. Kto z Państwa Radnych jest
za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwałę tą
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XXII/138/2015 – załącznik nr 6 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny projekt uchwały
dotyczy współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami, w realizacji
Projektu w latach 2016 – 2018 ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu, Komisję Samorządową i Komisję ds. Rodziny. Proszę
przewodniczących o podanie opinii komisji. Komisja Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – Dziękuję. Komisja Samorządowa.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisja ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi, swoje jakieś wnioski do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim
razie przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, w takim razie
uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie współdziałania
w partnerstwie, w tym z innymi gminami, w realizacji Projektu w latach 2016 –
2018 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Patrz uchwała Nr XXII/139/2015 – załącznik nr 7 do protokołu.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy nadania nazwy ulicy – to jest przedłużenie ul. Borowikowej i nadanie
również nazwy przedłużeniu ul. Borowikowa. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta i Komisję Samorządową. Proszę
o opinię Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisję
Samorządową.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi, wnioski do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
przystępujemy do głosowania uchwały o nadanie nazwy ulicy Borowikowej.
Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwałę
przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy.
Patrz uchwała Nr XXII/140/2015 – załącznik nr 8 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następna uchwała dotyczy
nadania nazwy drogom wewnętrznym – i to jest droga o nazwie Pszczela.
Herbaciana, Owocowa, Truskawkowa, Tulipanowa, Konwaliowa. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju oraz Komisję
Samorządową. Proszę Przewodniczących komisji o opinię. Komisja Strategii
i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisja Samorządowa.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
również 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 nazwy
ulic. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
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Uchwałę o nadaniu nazwy ulicom, drogom wewnętrznym przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy drogom
wewnętrznym.
Patrz uchwała Nr XXII/141/2015 – załącznik nr 9 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do następnego
projektu uchwały, mianowicie sprzedaży działki gruntu położonej w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Zielnej, działki przyległej do nieruchomości. Projekt tej
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji o opinię.
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, w takim razie przystępujemy
do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały o sprzedaży działki gruntu
położonej przy ul. Zielnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działki gruntu.
Patrz uchwała Nr XXII/142/2015 – załącznik nr 10 do protokołu.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży działki gruntu położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
ul. Ostrowieckiej, również przyległej do nieruchomości. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji o opinię.
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, w takim razie przystępujemy
do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Uchwałę o sprzedaży działki gruntu położonej przy
ul. Ostrowieckiej przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działki gruntu.
Patrz uchwała Nr XXII/143/2015 – załącznik nr 11 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży działki gruntu położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
12

ul. Mieczysława Radwana. Projekt tejże uchwały był opiniowany również przez
Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji
o opinię.
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, w takim razie głosujemy
projekt uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W takim
razie stwierdzam, że uchwałę tą przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działki gruntu.
Patrz uchwała Nr XXII/144/2015 – załącznik nr 12 do protokołu.
12) Przewodnicząca RM – I . Renduda – Dudek – I następny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
ul. Cegielnianej. Projekt tejże uchwały również był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię 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, w takim razie głosujemy
uchwałę dotyczącą sprzedaży nieruchomości położonej w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Cegielnianej. Kto jest za przyjęciem tej uchwały?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwałę o sprzedaży nieruchomości
przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XXII/145/2015 – załącznik nr 13 do protokołu.
13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
ul. Bałtowskiej. Projekt uchwały również był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię.
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, w takim razie głosujemy
projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości przy ul. Bałtowskiej. Kto jest
za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.

13

Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XXII/146/2015 – załącznik nr 14 do protokołu.
14) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim
przy ul. Jana Samsonowicza i Rudzkiej. Projekt uchwały był również
opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji o opinię.
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, w takim razie przystępujemy
do podejmowania uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości przy ul. Jana
Samsonowicza i Rudzkiej. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XXII/147/2015 – załącznik nr 15 do protokołu.
15) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim
przy ul. Jana Samsonowicza i Rudzkiej – to są działki nr 80 i 89. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
o opinię Przewodniczącego 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, w takim razie przystępujemy
do głosowania uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości, czyli działki nr 80
i 89 przy ul. Jana Samsonowicza i Rudzkiej. Kto jest za przyjęciem 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 XXII/148/2015 – załącznik nr 16 do protokołu.
16) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
również położonej przy ul. Jana Samsonowicza i Rudzkiej – jest to działka
o nr 98. Projekt uchwały stawał również na Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię.
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Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
wnoszą uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie głosujemy
uchwałę dotyczącą nabycia nieruchomości, działki nr 98 przy ul. Jana
Samsonowicza i Rudzkiej. Kto jest za przyjęciem 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 XXII/149/2015 – załącznik nr 17 do protokołu.
17) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następna uchwała, projekt
uchwały dotyczy
nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu
Świętokrzyskim również położonej przy ul. Rudzkiej – jest to działka o nr 98.
Również projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Miasta. Proszę Przewodniczącego 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, w takim razie głosujemy
uchwałę dotyczącą nabycia nieruchomości, położonej przy ul. Rudzkiej.
Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Uchwałę o nabyciu nieruchomości podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XXII/150/2015 – załącznik nr 18 do protokołu.
18) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE, umożliwiający spółce
budowę i eksploatację urządzeń przesyłowych. Projekt uchwały był opiniowany
również przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego
Komisji o opinię.
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, w takim razie przystępujemy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu.
Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia służebności
przesyłu.
Patrz uchwała Nr XXII/151/2015 – załącznik nr 19 do protokołu.
19) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży lokali użytkowych. Dotyczy to dwóch garaży położonych
przy ul. Juliusza Słowackiego. Projekt uchwały stawał na posiedzeniu Komisji
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię.
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, w takim razie przystępujemy
do głosowania uchwały dotyczącej sprzedaży lokali użytkowych położonych
przy ul. Juliusza Słowackiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży lokali użytkowych.
Patrz uchwała Nr XXII/152/2015 – załącznik nr 20 do protokołu.
20) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży lokalu użytkowego, położonego przy ul. Iłżeckiej 38,
w budynku wielorodzinnym. I tutaj też projekt tej uchwały był na Komisji
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę o opinię Przewodniczącego 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, w takim razie głosujemy
projekt uchwały dotyczącej sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Iłżeckiej 38.
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 lokalu
użytkowego.
Patrz uchwała Nr XXII/153/2015 – załącznik nr 21 do protokołu.
21) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego. Dotyczy to lokalu w os. Pułanki 3/7. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Proszę Przewodniczących Komisji o opinię. Komisja Budżetu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I jeszcze Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta proszę o opinię.
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, w takim razie przystępujemy
do głosowania uchwały dotyczącej odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w os. Pułanki 3/7. 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 odstąpienia od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Patrz uchwała Nr XXII/154/2015 – załącznik nr 22 do protokołu.
22) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
Projekt uchwały był opiniowany przez wszystkie komisje. I proszę kolejno –
po odczytaniu wszystkich komisji – Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii komisji. Przewodniczący Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek –Przewodniczący Komisji Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu.
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. I Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny projekt powyższej uchwały zaopiniowała pozytywnie.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Pośle! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Na dzisiejszej sesji mamy
głosować uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości i środków
transportu. Uważamy, że skutki zeszłorocznej podwyżki podatku od
nieruchomości i środków transportu, których nie popieraliśmy, nadal są
odczuwalne wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców i ich firm. W opinii
mieszkańców będą one odczuwalne również w następnym roku. Uwagi naszego
klubu dotyczące podatków od środków transportu, zgłaszane do Pana
Prezydenta, nie zostały również uwzględnione, dlatego też radni Klubu Radnych
„Prawo i Sprawiedliwość” wstrzymają się od głosu w proponowanych stawkach
podatku w punkcie IV, pozycja 22 i 23. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego
Włodzimierza Steca o zabranie głosu.
Radny Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Goście! Wszyscy pamiętamy – w zeszłym roku, gdy
uchwalaliśmy projekt uchwały dotyczący właśnie wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, wielu z nas było
niezadowolonych, mieszkańcy miasta naszego byli niezadowoleni,
przedsiębiorcy byli niezadowoleni. Natomiast w tym momencie Pan Prezydent
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszym mieszkańcom, nam wszystkim –
przedsiębiorcom również. Wydaje mi się, że ten ruch, czyli nie podnoszenie
stawek, zostawienie ich na obecnym poziomie, jest bardzo dobry. Oczywiście
nie wszystko da się od razu zrobić, nie można też wszystkich tych podatków
poobniżać, nasze miasto też z czegoś musi się utrzymywać, muszą być
prowadzone inwestycje różnego rodzaju. Dlatego bardzo Państwa wszystkich
tutaj Radnych proszę o to, abyśmy solidarnie, wszyscy, jednogłośnie poparli te
projekty uchwał. One są prowadzone naprawdę w dobrym kierunku, tutaj –
moim zdaniem – gratulacje naprawdę do Pana Prezydenta, bo idziemy na pewno
w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos? Proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu..
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Goście! Za chwilę będziecie Państwo głosować nad całym
pakietem uchwał podatkowych, bardzo istotnych z punktu widzenia
przedsiębiorców, mieszkańców, ale przede wszystkim miasta – i to w kontekście
przedłożonego przeze mnie projektu budżetu na 2016 rok, który za chwilę
będzie opiniowany i dyskutowany w poszczególnych Komisjach i mam
nadzieję, że jeszcze w grudniu zostanie przyjęty. Chciałbym się tu zatrzymać
i podkreślić wagę tej decyzji, która przed Państwem.
Prace
nad
tymi
uchwałami trwały długo, kilka miesięcy, w sytuacji – wydawałoby się –
stabilnej gospodarczo, ale dla mnie – jako Prezydenta Miasta Ostrowca –
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niezadowalającej, a mogę nawet powiedzieć, nie dającej mi spokoju,
bo w naszym mieście brakuje przede wszytki jednej rzeczy – pracy, pracy
w zakładach produkcyjnych, niekoniecznie w handlu, niekoniecznie w usługach,
bo to przyjdzie za produkcją. Ta przedsiębiorczość obciążona jest wieloma
powinnościami finansowymi, które nie sprzyjają rozwojowi, nie zachęcają,
a momentami hamują i stwarzają później problemy. Z tego powodu, wsłuchując
się w te głosy, zaproponowałem, aby nie podnosić podatków, a chcę Państwu
zwrócić uwagę na jedną rzecz – przez 26 lat samorządności po 1989 r. nie było
takiej sytuacji, żeby w Ostrowcu Świętokrzyskim nie podnosić podatków.
Mamy pilotaż, mamy pierwszy krok. Nie będziemy podnosić podatków, stawek
w podatkach lokalnych od nieruchomości, od środków transportowych
i podatków rolnych. Odstąpiłem również od pobierania podatków
od posiadanego psa. Moja propozycja jest jeszcze dalej idąca. Przygotowałem
bowiem – wspólnie ze współpracownikami – z Panią Prezydent,
ze środowiskiem biznesowym – program zwolnień z podatku od
przedsiębiorców, prowadzących działalność produkcyjną. I to nie będą
zwolnienia od posiadanego majątku. To jest program, który ma zachęcić
przedsiębiorców do inwestowania i do tworzenia miejsc pracy, program
dedykowany mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom, 40 tysięcy,
200 tysięcy, bądź milion – kwoty, o których mówię są zapisane w projekcie.
Do tych kwot mogą się przedsiębiorcy ubiegać o zwolnienia od podatku, ale
przy określonych zapisach – zainwestowanie i zatrudnianie 2 do 5, od 6 do 9
osób, bądź 15 do 25 – w produkcji. To jest pierwszy krok. Możecie Państwo
mówić, że ten projekt jest niedoskonały, ale on jest. Możemy nad nim pracować,
możemy go modyfikować, jak wiele innych rzeczy, ale wykonujmy te pierwsze
kroki, zachęćmy tych przedsiębiorców, aby zechcieli skorzystać i zainwestowali
w Ostrowcu Świętokrzyskim. To miasto ma się rozwijać i rozwija się.
Chciałoby się szybciej, chciałoby się mocniej. Jestem po spotkaniu – w dniu
dzisiejszym również – z przedsiębiorcami, z biznesem. Cieszy się człowiek
i raduje, kiedy widzi produkcję, kiedy widzi hale, które stały pusto, a w tej
chwili tętni w nich Zycie. Cięta jest stal, produkowane są konstrukcje i jest ruch,
jest zapotrzebowanie na pracowników. Podpisana została umowa sprzedaży
jednej z ostrowieckich firm. W tej chwili jest już kilkunastu pracowników, do
końca roku powinno być 50, docelowo do pierwszej połowy przyszłego roku –
300 – w jednej, ale kolejne też zwiększają. W tej, w której dzisiaj byłem,
o 48 pracowników w ciągu roku ma wzrosnąć produkcja i zapotrzebowanie na
pracowników do 100 osób. Kolejne szukają terenów. Mam nadzieję,
że za chwilę przedstawię Państwu, na kolejnej sesji, kolejną odważną decyzję,
kiedy miasto dokona zakupu, przejęcia gruntów od syndyka, od komornika, po
to, żebyśmy mogli pokazać, że mamy też duży areał dla nowych podmiotów.
Stąd, z tego miejsca zwracam się do Państwa, aby – z myślą o przyszłości
o naszych kolejnych latach i kolejnych pokoleniach, podnieść ten temat
i zagłosować za przyjęciem tego pakietu uchwał. To jest pierwszy krok. Będą
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kolejne. Ostrowiec zasługuje na to, aby żyło się tu miło, przyjemnie,
bezpiecznie i godnie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze
pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do
głosowania projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2016. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 4 głosach wstrzymujących, 1 przeciw,
13 głosami przyjęliśmy uchwałę odnośnie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
Radni RM – stosunkiem głosów: za – 13, przy 4 głosach wstrzymujących
i 1 głosie przeciwnym – podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2016 r.
Patrz uchwała Nr XXII/155/2015 – załącznik nr 23 do protokołu.
23) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały – dotyczącej określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok 2016. Projekt uchwały również był
opiniowany przez wszystkie komisje. Proszę Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii. I tak – Komisję Samorządową.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisję Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisję Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Oraz Komisję ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny projekt powyższej uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają jeszcze uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przystępujemy do głosowania projektu uchwały dotyczącej stawek podatku,
które obejmują środki transportu na 2016 rok. Kto jest za przyjęciem projektu
tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie Radny, Pan jest
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przeciw, czy się Pan wstrzymał? Przeciw. Kto się wstrzymał? W takim razie,
przy 1 głosie przeciw, 4 wstrzymujących, 13 głosów, uchwałę podjęliśmy .
Radni RM – stosunkiem głosów: za – 13, przy 4 głosach wstrzymujących
i 1 głosie przeciwnym - podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2016.
Patrz uchwała Nr XXII/156/2015 – załącznik nr 24 do protokołu.
24) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały odnośnie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
w 2016 r. Musze powiedzieć, że opinia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
dotycząca obniżenia ceny skupu żyta była również pozytywna (opinia stanowi
załącznik nr 25 do protokołu). Także projekt uchwały był opiniowany przez
wszystkie komisje. Proszę o zabieranie głosu przewodniczących Komisji.
Komisja Samorządowa.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisja Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisja Strategii
i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisja Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Komisja ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają jeszcze uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przystępujemy do głosowania projektu uchwały dotyczącej obniżenia średniej
ceny skupu żyta w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski. Kto jest za przyjęciem
projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski w 2016 r.
Patrz uchwała Nr XXII/157/2015 – załącznik nr 26 do protokołu.
25) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Projekt uchwały również był opiniowany przez wszystkie komisje. Proszę
przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii. I tak, Przewodniczący
Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają jeszcze uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały dotyczącej
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych? Kto jest
za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Patrz uchwała Nr XXII/158/2015 – załącznik nr 27 do protokołu.
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26) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Projekt
uchwały był opiniowany również przez wszystkie komisje. Proszę
przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii. I kolejno, Przewodniczący
Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek –Przewodniczący Komisji Edukacji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek –I Przewodnicząca Komisji
ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Pana Radnego Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! Proszę wybaczyć, pewnie lekki stres mnie dopadnie, bo to
jednak mój debiut, jeżeli chodzi o wystąpienie na tym forum. Mam kilka tutaj
uwag, zresztą Pan Prezydent zachęcił, że możemy dyskutować, także bardzo
chętnie odniosę się do projektu tej uchwały. Oczywiście, na wstępie od razu
zaznaczę, że będę głosował za, ale tylko z tego względu, ze po prostu taka
uchwała jest potrzebna, natomiast należy zwrócić uwagę, czy ona jest potrzebna
w takim charakterze, drodzy Państwo. Ja sobie pozwoliłem dokonać krótkiej
analizy poprzedniej uchwały, która obowiązywała w tym zakresie – to jest
Uchwała XV/192/2007 Rady Miasta z 5 października 2007 r. w sprawie
przyjęcia Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 – 2013. Gdyby Państwo zechcieli
przeanalizować – być może część z Państwa zna ten projekt uchwały, ona
obowiązywała, tak jak wspomniałem, w latach 2007 – 2013. W mojej analizie
i nie tylko mojej, ale również środowiska przedsiębiorców, z którym
współpracuję na co dzień, ta uchwała była korzystniejsza w takim wymiarze po
prostu dla przedsiębiorcy, który inwestował, miał z tego całkiem realne
korzyści. Tu uwaga, drodzy Państwo, z tego, co się dzisiaj dowiedziałem,
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informacja jest nieprecyzyjna – to pragnę podkreślić – urzędnicy nie byli tak ad
hoc odpowiedzieć na moje pytanie – wiecie Państwo, ile podmiotów skorzystało
z tego programu? Około 10, przez tyle lat, przez lata 2007 – 2013. Śmiem
twierdzić, że zaproponowany projekt uchwały jest mniej korzystny z prostej
przyczyny – gdybyśmy przeanalizowali ilości miejsc pracy, które należy
wygenerować np. mikroprzedsiębiorstwa to są – proszę Państwa –
przedsiębiorstwa, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników, a ich obroty roczne
nie przekraczają 2 mln euro. W tym przypadku, żeby skorzystać ze zwolnienia
z podatku, w wysokości 2 lat należy stworzyć ponad 5 miejsc pracy. Od 2 do 5
to jest na rok, natomiast ponad 5 na 2 lata. Drodzy Państwo! To jest bardzo
dużo. Mikroprzedsiębiorstwo – powtarzam – to jest firma, która zatrudnia
od 1 do 9 pracowników i wzrost zatrudnienia o 5 miejsca pracy to jest bardzo
duży wzrost, w moim odczuciu, a zwolnienie przypada na okres 24 miesięcy.
Jakie to może być zwolnienie? No weźmy przykładowo, że jest to hala 100 m2
razy aktualna stawka podatku – jest to 21,07 zł/m2, to macie Państwo w skali
roku 107 zł w wysokości zwolnienia razy 2, to jest niecałe 5.000 zł. Pięć miejsc
pracy, już w skali miesiąca, to proszę sobie policzyć, jakie to są narzuty na
wynagrodzenia. Ja nie mówię w ogóle o łącznych kosztach pracy, ja mówię
o samych składkach po stronie pracodawcy. To są bardzo duże oczywiście
kwoty. Te miejsca pracy należy utrzymać przez 3 lata. Ja się zapoznałem
również z rozporządzeniem, które reguluje tą materię. To jest to rozporządzenie,
które jest powołane tutaj na wstępie uchwały z 2015 r. – ono nie reguluje w tak
precyzyjny sposób ilości wygenerowanych miejsc pracy. To rozumiem, jest po
prostu nasz punkt widzenia na ten moment. Ja proponuję i sugeruję naprawdę,
Panie Prezydencie, dokonać korekty w tym względzie, jeśli to jest oczywiście
możliwe, żeby zastanowić się bardzo poważnie, racjonalnie nad wysokością
tych limitów, który został tutaj wygenerowany, bo obawiam się, że to będzie
martwa uchwała, martwa, to znaczy taka, że będzie i tyle, i nikt z tego nie
skorzysta. To wszystko, uważam, że musimy iść w kierunku rozwoju. „Na
pustyni i rak ryba” – jak to się mówi i dlatego będę głosował za tym projektem
uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają jeszcze uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Ja bardzo się cieszę, że taki projekt uchwały powstał. Tak, jak
Pan Prezydent powiedział, to wstęp do tego, co się będzie działo dalej. Zakłada
on zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy
zainwestują w swoje przedsiębiorstwa – nie handel, nie usługi, tylko
przedsiębiorstwa, bo tego nam brakuje. Ja życzyłbym sobie, żeby łatwo było
godzić interesy wszystkich. Ten program musi godzić przynajmniej dwa
interesy – interes przedsiębiorców i interes gminy, której brakuje miejsc pracy.
Cieszę się, że program jest – razem z wyważoną polityką finansową – ma
zadanie zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w naszym mieście i tym
samym przyczynić się do podniesienia poziomu życia naszych mieszkańców
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i mam nadzieję, że to dopiero początek, że za chwilę się pochylimy nad
zwolnieniami od środków transportu, ze za chwilę będziemy mogli i wierze w to
głęboko, że znajdą się firmy, przy odpowiedniej promocji nas, również radnych,
które skorzystają z tego programu. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi do
projektu tej uchwały? Proszę Radnego Wronę.
Radny J. Wrona – Więc też, tak jak kolega poprzednik powiedział, że będzie
głosował za uchwałą – ja też będę głosował za uchwałą, dlatego, że dobrze mieć
takie może ułomne, a jednak narzędzie wspierania przedsiębiorców w naszej
gminie, w Ostrowcu Świętokrzyskim. Natomiast widać już z tej krótkiej
dyskusji, jaka jest toczona nad tą uchwałą, ze należy jeszcze dalej nad tą
uchwałą pracować i w pierwszym okresie to myślę, że trzeba by było
monitorować sytuację. I myślę, że ja bym miał tu taką prośbę, żeby po
pierwszym kwartale np. pojawiło się pierwsze sprawozdanie, czy jest już jakaś
firma, która skorzystała z tej uchwały, z tych mechanizmów wsparcia, jakie są
proponowane. Myślę, że po pół roku również można by było na bazie tych
danych wszystkich zastanowić się, czy rzeczywiście. Bo jeżeli faktycznie w tym
kształcie, tych mechanizmów, jakie tutaj są zaproponowane, byłyby już istotne
efekty, to wtedy nie byłoby to martwa uchwała i już by coś dawała. Czyli by to
sugerowało, że w miarę się sprawdza. Natomiast jeśli nie skorzysta żaden
podmiot gospodarczy z tych mechanizmów tutaj zaproponowanych, to
rzeczywiście należałoby zastanowić się nad – już poważnie – nad modyfikacją
tych mechanizmów. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi?
Proszę Daniela Strojnego o zabranie głosu.
Radny D. Strojny – Pani Przewodnicząca! Droga Rado! Panie Prezydencie! Ja
chciałem podziękować za tę uchwałę, ponieważ Prezydent tutaj sięgnął jakby do
samego spodu. To są twarde miejsca pracy, które przedsiębiorcy będą tworzyć,
bo jak wiemy, produkcja ciągnie gospodarkę, za tym idą usługi, handel, a dalej,
Państwo, idzie za tym kultura i rozwój sportu. Myślę, że tutaj jest dobry jakby
czas na otwarcie takiej uchwały. Co do ostatnich lat, tutaj mój przedmówca
mówił, że uchwała może być martwa – w tamtym okresie były dotacje unijne –
podejrzewam, że przedsiębiorcy często i gęsto korzystają z nich i mniej czasu
poświęcali jakby w tym kierunku. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Pan Prezydent chciał
zabrać głos.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! To jest jeden z kroków wsparcia przedsiębiorców. Nie wszyscy z tego
chcą skorzystać. Są pewne obwarowania, ale jest narzędzie, jest element, który
pozwala wesprzeć przedsiębiorców. Określone załączniki, które są
do wypełnienia i do podpisania, jasno i wyraźnie sugerują, że trzeba spełnić
wymagania, czyli twardo zainwestować i wykazać trwałość, sięgnąć i porównać
ilość zatrudnionych pracowników rok do tyłu i dwa lata do tyłu. Stąd, z tego
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miejsca taka analiza jest potrzebna – zgadzam się z Panem Radnym Wroną – ale
nie po kwartale, ja myślę, że dopiero po roku. Bo jak zobaczycie Państwo
załączniki, to tam trzeba udokumentować zainwestowanie, a jeżeli jest to
inwestycja w nieruchomość, bądź w twarde rzeczy, więc procedura
administracyjna i pozwolenie na budowę sugerują określony czas, więc myślę,
że takich analiz dokonamy po roku i to jest w dobrym kierunku krok.
Ze zdziwieniem słucham opinii, że urzędnicy nie potrafili Panu Radnemu
odpowiedzieć. To sugeruje mi Pan, żeby ich zwolnić, co niektórych? Więc,
myślę, że tego typu dyskusje powinny odbywać się bezpośrednio na komisjach,
gdzie ta merytoryka powinna być podkreślana, ale dziękuję Panom
za podkreślenie, że idziecie i dostrzegacie ten dobry krok i że ta uchwała, że na
nią zagłosujecie, bo ona jest – tak, jak powiedziałem – elementem wsparcia
przedsiębiorców, od nich zależy, czy skorzystają. Zawsze jest czas
na modyfikację, jeżeli ona będzie właściwie uzasadniona. Słuszne słowa
Radnego Strojnego w kontekście zwrócenia uwagi, ze mówimy o zwolnieniach
w produkcji – nie w handlu, nie w usługach. Mówimy o wsparciu
przedsiębiorców, którzy będą inwestować w produkcję. Ja bym chciał, żeby ci
mali rozwijali się i za chwilę stali się średnimi i w tym kierunku idzie to
myślenie i myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani, aby w Ostrowcu
powstało jak najwięcej nowych miejsc pracy. Dziękuję za tą ocenę. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Kto jeszcze
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku
od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Kto jest za podjęciem tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości
stanowiących
regionalną
pomoc
inwestycyjną
dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
Patrz uchwała Nr XXII/159/2015 – załącznik nr 28 do protokołu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! W imieniu
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, ale i przedsiębiorców, dziękuję
bardzo za jednomyślność.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję.
27) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
to jest zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
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Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę o opinię 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, w takim razie przystępujemy
do głosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały
dotyczącej zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – to jest zmiana nr 2? Kto
jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę.
W takim razie stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr XXII/160/2015 – załącznik nr 29 do protokołu.
28) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
z przeznaczeniem na realizowane w roku 2015 prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, położonym na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nie
stanowiącym jej własności dotyczy to Kościoła Św. Michała, chodzi o dotację
na wymianę dachu. Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu,
Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury
i Sportu. Proszę kolejno przewodniczących przedstawienie opinii komisji.
Komisja Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisja Strategii
i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisja Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Kto z Państwa Radnych
ma uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do
głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Gminy Ostrowiec.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
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wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie przyjęliśmy projekt uchwały
w sprawie udzielenia dotacji.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizowane w roku 2015
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski nie stanowiącym jej własności.
Patrz uchwała Nr XXII/161/2015 – załącznik nr 30 do protokołu.
29) Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
dotyczy, jest w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad
systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych
ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisję Samorządową. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta o opinię.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej o opinię.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
również 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 przystępujemy
do głosowania projektu tej uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień
do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych
za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach
administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr XXII/162/2015 – załącznik nr 31 do protokołu.
30) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały jest
w sprawie zmieniającej uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Proszę o opinię Komisję Budżetu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta.
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, w takim razie przystępujemy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych. 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
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg
gminnych.
Patrz uchwała Nr XXII/163/2015 – załącznik nr 32 do protokołu.
31) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały,
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”. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu,
Strategii i Rozwoju Miasta oraz Samorządową. Proszę kolejno
przewodniczących o przedstawienie opinii komisji. Komisja Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisja Strategii
i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisja
Samorządowa.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
również 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
uchwałę. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
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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 XXII/164/2015 – załącznik nr 33 do protokołu.
32) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały to
jest zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu. I ten projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu
oraz Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę o opinię Komisję Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta.
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? Proszę Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Myślę, że wszyscy jednomyślnie cieszymy się
ze wspólnej umowy partnerskiej na temat inwestycji drogowej pn. „Przebudowa
ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Alei Jana Pawła II
i Chrzanowskiego”. Cieszymy się, ponieważ służy ona nam wszystkim, a drugi
powód do radości to mniejsza dotacja, która zostanie przekazana Powiatowi.
Mam pytanie do Pana Prezydenta, czy w ramach wzajemnej współpracy, dobrej
współpracy, Powiat tez dołoży się z jakąś dotacją do gminnej drogi, dołożył się,
bądź taką drogę wyremontował. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy mają jeszcze
Państwo Radni uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Czy Pan Prezydent
udzieli odpowiedzi? Proszę Panią Prezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Tak, w latach poprzednich Powiat, na zasadzie wzajemności, również
do naszych dokładał. Dokładaliśmy tutaj przy realizacji tych inwestycji, również
na zasadzie wzajemności więc wówczas te projekty były wyżej ocenione,
bodajże 5 pkt więcej. No, niestety obecnie mamy odpowiedź Starosty,
bo wystąpiliśmy o taką wzajemną dotację – Polna, a my mamy Jeżewskiego,
Milewskiego – jakby zakwestionowało, że są nam potrzebne punktu i że takiej
wzajemności jakby nie będzie. Natomiast, w latach poprzednich, oczywiście
takie porozumienia były zawierane. Powiat nam udzielał dotacji, my
udzielaliśmy dotacji Powiatowi. To również pozwoliło wyżej punktować
poszczególne projekty – wiadomo, że jest kolejka.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania
do projektu tej uchwały? Proszę Pana Radnego Choinkę.
Wiceprzewodniczący RM – S. Choinka – Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Nasuwa mi się oczywiście pytanie, bo ulica Jeżewskiego
i Milewskiego to teren osiedla Koszary, oczywiście ulice oczekujące na tą
inwestycje i wykonanie nawierzchni. Czy te wypowiedzi świadczą, że te
projekty są zagrożone na przyszły rok? Prosiłbym o konkretną odpowiedź.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o odpowiedź Pana
Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Może się tak zdarzyć. W tej chwili
dokumentacja i wnioski są u Pana Wojewody, tam będą opiniowane i oceniane.
Czekamy na punktację. Może tak się zdarzyć, ale nie wykluczamy, że przejdzie.
Trudno w tej chwili wypowiedzieć się w tym temacie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi do
projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto
jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu.
Patrz uchwała Nr XXII/165/2015 – załącznik nr 34 do protokołu.
33) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały –
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2015 r. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
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. Proszę Panią Skarbnik, nie zauważyłam, przepraszam.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Bardzo bym prosiła o wniesienie takiej autopoprawki na stronie 25 uchwały.
Jest to załącznik nr 9 – dotacje celowe w 2015 roku, poz. 7 w rozdziale „Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego”, w wierszu, który brzmi „Wykonanie prac
remontowych i konserwatorskich zabytków”, jako jednostka wykonująca jest
wpisane: „podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu” i kwota 20.000 zł.
Bardzo bym prosiła o wykreślenia zdania: „podmiot zostanie wyłoniony
w drodze konkursu” i wpisane: „Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała
Archanioła”. Czyli to jest konsekwencja tej uchwały. Po prostu budżet był
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przygotowany już na to, natomiast nie odbyło się wtedy posiedzenie komisji,
ona już konkretnej jednostce przyznała tą dotację, wiec wiemy, kto to jest.
Bardzo bym prosił o dopisanie jej. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są uwagi,
zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie głosujemy projekt
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 podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
Patrz uchwała Nr XXII/166/2015 – załącznik nr 35 do protokołu.
34) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I ostatnia już z serii projektów
uchwał – to jest – zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego
o opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy mają Państwo
Radni uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie głosujemy
projekt uchwały. Proszę Panią Skarbnik.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Przepraszam, jeszcze raz ja. Bym prosiła bardzo
o wniesienie takie autopoprawki w tej uchwale na stronie nr 3 w wierszu 11.6
o brzmieniu: „Wydatki majątkowe w formie dotacji” plan na 2015 r., jest taka
kwota zawarta 939, natomiast w związku z tą uchwałą, która była wcześniej,
czyli zmniejszenie dotacji do Powiatu Ostrowieckiego, po prostu powinna być
kwota 1.639.000 zł. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Bardzo dziękuję. Czy są uwagi do
projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania
projektu 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? Nie
widzę. W takim razie stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023.
Patrz uchwała Nr XXII/167/2015 – załącznik nr 36 do protokołu.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Myślę, że może przerwa, skoro są
takie głosy Państwa Radnych. Zapraszam na przerwę.
Przerwa trwała od godz. 13.15 do godz. 13.40
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kontynuujemy obrady naszej
dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu V dzisiejszej sesji dotyczącego
informacji w sprawie podatku leśnego na rok 2016.

Ad V/Informacja w sprawie podatku leśnego na rok 2016:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Informację dostali Państwo
w materiałach. Czy są uwagi do tego tematu Państwa Radnych? Nie widzę, czyli
w takim razie wszystko jest jasne. Przyjęliśmy tą informację (Informacja
stanowi załącznik nr 37 do protokołu).

Ad VI/Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I następny punkt porządku, to jest
informacja z analizy oświadczeń majątkowych. Tą informację oraz informację
w tej sprawie przedłożoną przez Pana Prezydenta, Państwo otrzymaliście w dniu
30 października (Informacje stanowią załączniki nr 38 i 39 do protokołu).
Do wglądu jest również informacja Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca
oświadczenia majątkowego złożonego przez Pana Prezydenta i przeze mnie.
Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do tego materiału? Nie widzę. W takim
razie jedynie chciałbym mieć prośbę do Państwa, abyście w przyszłym roku tak
troszeczkę wnikliwiej te oświadczenia tak po prostu spisywali, bo potem są
uwagi takie różne drobne. Trochę ich było w tym roku, jak analizowałam
oświadczenia. Ponieważ wszyscy musieli potem poprawiać, więc zapamiętajcie
te uchybienia, żeby ich uniknąć w przyszłym roku.

Ad VII/Informacja w zakresie wyznaczenia podmiotów, w których będzie
wykonywana kara ograniczenia wolności i prace społecznie użyteczne
na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie przechodzimy do
następnego punktu porządku naszej sesji – informacja w zakresie wyznaczenia
podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności i prace
społecznie użyteczne na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. (Informacja
stanowi załącznik nr 40 do protokołu) Tą informację także Państwo
otrzymaliście dosyć szczegółową. Kto z Państwa ma uwagi do tego materiału?
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Nie widzę. Obowiązek taki istnieje z uwagi na rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r., że musimy taki materiał omawiać na
sesji. Jeżeli nie ma uwag, to też przyjmujemy do wiadomości.

Ad VIII/Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje
i zapytania:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Teraz przechodzimy do kolejnego
punktu naszego porządku, a mianowicie do interpelacji i zapytań oraz
odpowiedzi Pana Prezydenta. Proszę o zgłaszanie się do głosu, ja będę
zapisywać. Andrzej Pałka, Artur Głąb, Włodzimierz Sajda, Irena Kwiecień,
Kamil Kutryba, Aron Pietruszka. Kto jeszcze? I Stanisław Choinka. W takim
razie proszę Państwa o składanie interpelacji. Poproszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Szanowni Goście! Mam kilka interpelacji związanych z naszym
Ostrowcem.
1) Panie Prezydencie! Prosiłbym podjąć działania w celu wyznaczenia bądź
upoważnienia myśliwego celem odstrzału bądź przemieszczenia żerowiska
dzików, które niszczą zieleń wzdłuż ul. Grzybowej. Przy specjalnych
uprawnieniach można, Kolego, stąd jest prośba.
2) I kolejna – podjęcie stosownych działań celem wybudowania odcinka drogi
łączącej ul. Chabrową z ul. Kolonia Robotnicza, przy pętli autobusowej. W tej
chwili, od dłuższego czasu jest ona zablokowana stojącymi palami. Mieszkańcy
ul. Chabrowej i nie tylko – ponieważ tam jest przystanek – przechodząc, no to są
wysypywane jeszcze szkła – chyba żeby nie chodzić – tak to rozumiem – bo to
jest tylko złośliwość mieszkańców z tamtej strony, ale bardzo bym prosił te
starania w tym kierunku podjąć.
3) I kolejna, też związana z działaniem – też zwracam się do Pana Prezydenta –
z działaniem związanym z utwardzeniem ślepego odcinka ul. Kolonia
Robotnicza. To jest ta ulica, która została zamknięta, kiedy powstało Rondo
NFZ.
I – korzystając, że jestem przy głosie – Panie Prezydencie, to są prośby,
o których mowa, natomiast już chcę teraz podziękować za zgłoszoną wspólnie
z Panią Ulą Uba interpelację i skarpa przy Kolegiacie zabezpieczona – bardzo
dziękuję, że to tak szybko, sprawnie. I kolejne podziękowanie – jest piękny
odcinek, który był naprawdę zakałą dla mieszkańców – ul. Folwark Piaski,
bo tam – Panie Prezydencie – Kolega Naczelnik, który – podkreślę – Kowalski
Krzysztof, jak i Zbigniew Bień, to tak jak stróże tego odcinka i widzę,
że to pomogło. Dziękuję bardzo i myślę, że dalej tak będą sprawy wykonywane.
Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – Dziękuję bardzo Proszę o zabranie
głosu Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Chciałbym zgłosić interpelację w sprawie działki gminnej
przy Alei Jana Pawła II. W ostatnich dniach zwrócili się do mnie przedsiębiorcy,
handlowcy, sklepikarze z ul. Jana Pawła II. Temat, z którym się do mnie
zwrócili dotyczy działki przy Alei Jana Pawła II, a mianowicie miejsca
po tzw. „papirzoku”.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Co to jest „papirzok”? Proszę nam
wszystkim powiedzieć.
Radny A. Głąb – Taka nazwa funkcjonowała dotychczas w tym rejonie ulicy.
A dokładniej przedsiębiorców interesuje przyszłość tej działki w zakresie jej
zagospodarowania, ponieważ sąsiaduje ona z ich lokalami. I tutaj mam pytanie
do Pana Prezydenta, jakie są plany Gminy wobec omawianego terenu. Z tego,
co udało mi się ustalić, przedsiębiorcy byli już u Pana Prezydenta i zwrócili się
do Pana Prezydenta z prośbą o umożliwienie wykupu działek gminnych
z docelowym przeznaczeniem ich na rozwój swojej działalności i co Pan
Prezydenta na to? Ja z kolei myślę, że warto dołożyć wszelkich starań, aby to
lokalni przedsiębiorcy, handlowcy, którzy płacą niemałe przeciecz podatki,
mogli stać się potencjalnymi inwestorami, bo ten teren przeznaczyliby w celu
rozwoju i polepszenia sytuacji swojej firmy. I druga sytuacja z tym związana
dotyczy umożliwienia i rozszerzenia tym przedsiębiorcom dojazdu do zapleczy
swoich lokali od ul. Akademickiej. Jak informują mnie właściciele lokali,
w uzyskanych decyzjach, dostęp do drogi publicznej mają na piśmie.
Na potwierdzenie tych okoliczności, właściciele lokali przedstawiają posiadaną
korespondencję projektu budowlanego drogi dojazdowej. Jednocześnie
ze swojej strony chciałbym dodać, że przy okazji tej drogi dojazdowej, warto by
się zastanowić nad takimi miejscami. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego
Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowna Pani Prezydent! Ja mam interpelacje takie dwie.
1) Chciałem zgłosić w imieniu mieszkańców ul. Trawna, to jest od Traugutta
wzdłuż mostu do Szewnianki, jak na Widok się jedzie, zwrócili się już
wcześniej, ja to składałem, o pociągnięcie nitki centralnego ogrzewania
i ciepłej wody i tak samo z ul. Zamłynie, tez ludzie chcą, żeby też mieli nitkę
i podłączyli się, MEC żeby podłączył do rurociągu centralnego ogrzewania
i ciepłej wody. (Interpelacja stanowi załącznik nr 41 do protokołu)
2) Panie Prezydencie! Otrzymałem już chyba setną odpowiedź o skrzynce
w Parku Fabrycznym. Odpowiedź na moją interpelację jest żenująca,
to jest skandal, żeby radny taką odpowiedź otrzymywał. I w związku
z tym mam takie pytanie, Panie Prezydencie – czy, tu na skrzynkę nie stać
Urzędu Miasta, a miasto zakupuje kamerę za ok. 10 tys. zł. Czy to jest prawda,
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bo podobno był przetarg i jest już zakupiona? Nie wiem, bo nie wnikam w to.
Czy ta kamera jest potrzebna? Przecież płaci Pan mediom
i po co ta kamera? I Panie Prezydencie, bardzo bym chciał, żeby Pan
powiedział, ile kosztuje utrzymanie muszli w Parku – chodzi mi
o elektryczność – te skrzynki, co wiszą na drzewach, elektryczne. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radną Irenę
Kowalczyk – Kwiecień o zabranie głosu.
Radna I. Kowalczyk – Kwiecień – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Goście! Do mnie również zgłosili się
mieszkańcy ul. Folwark Piaski, żebym na ręce Pana Prezydenta złożyła
podziękowania za remont i tak samo mieszkańcy ul. Kłosowej. A korzystając
z głosu udzielonego mi, proszę w imieniu mieszkańców Nowe Piaski
o założenie oświetlenia na tej ulicy. W tej chwili jest tam bardzo ciemno
i nieprzyjemnie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Radnego
Kamila Kutrybę.
Radny K. Kutryba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Na wstępie chciałem serdecznie podziękować Panu
Prezydentowi i Naczelnikom za piękny i – co najważniejsze – kolorowy plac
zabaw na os. Rosochy przy ul. Sikorskiego i – korzystając również z głosu –
za wszystkie kolorowe, nowe urządzenia na placach zabaw w całym mieście.
Zwracam się również z prośbą w sprawie oświetlenia nowej ulicy o nazwie
Jutrzenki, usytuowanej częściowo prostopadle, a częściowo równolegle
do ul. Pogodnej. Prośba dotyczy bezpośrednio trzech posesji – Jutrzenki 1,
Pogodnej 17, Pogodnej 19. Prośbę swą motywuję tym, iż między ulicami
Jutrzenki i Słoneczną znajduje się teren nie oświetlony i dziko porośnięty
chaszczami. Teren ten graniczy bezpośrednio z w/w posesjami, w konsekwencji
czego po godzinie 16 jest ciemno, nieprzyjemnie a mieszkańcy czują się
niepewnie, wychodząc z domu. Dokładnie chodzi o trzy punkty oświetlenia,
które zapewniłyby podstawowy komfort życia w mieście. Do interpelacji
dołączam mapkę sytuacyjną, na której mieszkańcy zaznaczyli najlepsze według
nich ulokowanie punktów oświetlenia. Dziękuję. (Interpelacja stanowi
załącznik nr 42 do protokołu)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Stanisława
Choinkę o zabranie głosu – a przepraszam – wcześniej był Aron Pietruszka,
proszę.
Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Wysoka Rado!
1) Ja mam interpelację dotyczącą nowego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
– Aleja Jana Pawła II/Chrzanowskiego/ 11-go Listopada. Szkoda, że nie ma
Pana Radnego Wrony, uzyskałbym może szybko odpowiedź. Chodzi
o funkcjonalność tego skrzyżowania. Szanowni Państwo! Mam tutaj szereg
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zdjęć – tam są takie korki, że jest jeszcze gorzej, niż było. Taksówkarze omijają
to skrzyżowanie, jak tylko mogą – że nie jest funkcjonalne. Ja rozumiem –
estetyka, ale i funkcjonalność dla mieszkańców.
2) Drugie moje pytanie tyczy się również Starostwa. Chciałem uzyskać
informację, jakie są stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod tymczasowe
stoisko handlowe i usługowe i opłata za zajęcie pasa drogowego pod ogródki
przed punktami gastronomicznymi. Jak przez Starostwo traktowany jest punkt
gastronomiczny, a jaki stoisko handlowe? Czy wystawienie kasy fiskalnej jest
traktowane jako stoisko handlowe, czy jako po prostu ogródek przy barze, przy
jakiejś tam działalności gospodarczej. Pytam dlatego, że doszły mnie
informacje, że jakiś czas temu jedni przedsiębiorczy, którzy naprawdę rozwijali
własnymi rękoma biznes, tego biznesu już nie mają, ze względu na bardzo
wysokie stawki za zajęcie pasa drogowego, który należy właśnie do Starostwa.
Chciałbym taką informację właśnie uzyskać. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję i proszę Radnego
Stanisława Choinkę.
Radny S. Choinka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Goście! Najprzyjemniejsza chyba sprawa w tym
momencie, czyli podziękowanie mieszkańców osiedla „Denków” za wykonanie
ul. Tomaszów i Topolowej. Inwestycja ta usprawniła ruch pieszy i kołowy w tej
części miasta, także należy sobie życzyć, żeby takich inwestycji było
ukończonych jak najwięcej w naszym mieście, które upiększają nasze miasto.
Jeżeli jesteśmy już przy osiedlu „Denków”, to dwie sprawy jeszcze.
1) Rada Osiedla „Denków” zwraca się z prośbą o ustawienie znaku zakazu
wjazdu na plac zabaw „Pod wiatrakami” przy ul. J. Samsonowicza i ul. Zielonej.
Przez plac zabaw przebiega droga, jednakże nagminnie przez plac przejeżdżają
zarówno samochody, jak i motocykle, niszcząc ten teren, a także stwarzają
zagrożenie dla przebywających na placu najmłodszych mieszkańców dzielnicy.
Ze względu na brak takiego znaku, ani służby Policji, ani Straży Miejskiej nie
mają możliwości interwencji. Ponadto, ustawione wcześniej gazony przy
granicy z ul. Zieloną zostają nagminnie odstawiane na bok, a posadzane drzewa
zostają wyrywane. (Interpelacja stanowi załącznik nr 43 do protokołu)
2) I prośba mieszkańców ul. Ogrodowej o naniesienie korekt po wykonaniu
podłączeń do kanalizacji sanitarnej. Szczegóły przekażę w interpelacji pisemnej.
(Interpelacja stanowi załącznik nr 44 do protokołu)
3) I teraz kolejna sprawa już, dotyczy drogi 754, której elementem
nieodzownym jest ul. Bałtowska. Szumnie zapowiadany remont tej ulicy od lat,
wydaje się, ze zbliża się rzeczywiście zostanie wykonany, choć ostatnie
wypowiedzi Zarządu Starostwa Powiatowego mnie martwią, a w zasadzie
wprawiają w osłupienie. Powiem dlaczego – jeżeli mówimy o odraczaniu
inwestycji, o jakiś kolejnych zmianach w planach, to uważam to za bezzasadne,
bo nie widziałem nikogo na Radzie Osiedla „Koszary” ze Starostwa, gdzie co
rok pada pytanie odnośnie właśnie ul. Bałtowskiej. Szkoda, że nikt nie zapyta
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tych mieszkańców, którzy mieszkają w tej części od ul. Samsonowicza do
granic miasta, a pochwalę się, że jestem m.in. tym mieszkańcem i mieszkam
przy największym zlewisku wody przy najmniejszych opadach deszczu. Żałuję,
że Starostwo nie kieruje swoich działań w kierunku ul. Samsonowicza, która też
wymaga konkretnego remontu, a próbuje odraczać budowę, czy przebudowę
i remont ul. Bałtowskiej. Chciałem zapytać w tym momencie, Panie
Prezydencie, czy istnieje znowu zagrożenie, że remont ul. Bałtowskiej zostanie
przeniesiony w dalszą odległość czasową? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa przygotował interpelację. W takim razie proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Na początku miło jest słyszeć podziękowania, ale to są podziękowania
dla wszystkich pracowników podległych jednostek, dla poszczególnych
wydziałów i naczelników, których Państwo wymieniacie. Jak Państwo widzicie,
w tym pierwszym roku udało się wiele zrobić. Program „Osiedle odnowa” –
bardzo dobrze przyjęty przez Rady Osiedlowe – w każdej dzielnicy
zainwestowane określone pieniądze. Z tego miejsca chciałbym powiedzieć, że
ten program będzie kontynuowany, mamy uspokojoną sytuację w oświacie,
poprawiła się sytuacja na naszych drogach. Tylko w tym roku wykonaliśmy
ponad 2 km asfaltu na naszych ulicach. I tak, jak Państwo tutaj mówicie, to są
konkretne ulice, na które mieszkańcy czekali określony czas.
Ale, przechodząc do meritum – Pan Radny Andrzej Pałka – dziki przy
ul. Grzybowej – problem dotyczy nie tylko dzików, ale również innej
zwierzyny, mamy sygnały – w Parku Miejskim lisy, bobry, które też czynią
dużo szkód – zwrócimy się, tak, jak Pan Radny Pałka zasugerował, zgodnie
z przepisami, żeby takiego odstrzału na terenie miasta dokonać.
Co do łącznika – Chabrowa – Kolonia Robotnicza i ślepego odcinka ul. Kolonia
Robotnicza koło Ronda NSZ-u, to te tematy na bieżąco Naczelnik Kowalski,
Naczelnik Bień, którzy są tez mieszkańcami tej okolicy, tej dzielnicy, więc
umówią się z Panem Radnym na rekonesans. Nie zrobimy nic na siłę. Jeżeli
mieszkańcy będą blokować, będą się sprzeciwiać – nie zamierzam tutaj
ingerować jako Prezydent Miasta bezpośrednio. Musi być to za zgodą i przy
poszanowaniu wszystkich stron. W tym rejonie wykonujemy jeszcze
asfaltowanie ul. Kłosowej i Przyjemniej i tutaj – jeżeli pogoda pozwoli – to
jeszcze te ulice będą w tym miesiącu wykonane w nowej nawierzchni. Co do
Chabrowej.
Jeżeli chodzi o interpelację Pana Głąba – Jana Pawła II, przedsiębiorcy
i określona działka – ci przedsiębiorcy byli, są stroną najbardziej
zainteresowaną, dostali pełen przekaz informacji. Nie wykonam takiego ruchu,
żeby zabezpieczyć konkretnie im sprzedaż tej działki. Działka będzie sprzedana
w przetargu, do którego każdy może przystąpić i ten, kto ją wylicytuje, stanie się
szczęśliwym nabywcą.
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Jeżeli chodzi o Pana Radnego Sajdę – ul. Trawna, ul. Zamłynie – podłączenie
do sieci Miejskiej Energetyki Cieplnej – jestem zwolennikiem, żeby takie
podłączenia wykonywać, mamy problem z zadymieniem, z tzw. niską emisją.
To jest krok we właściwa stronę. Im więcej osób podepnie się do sieci Miejskiej
Energetyki Cieplnej, tym będzie mniej spalin, mniej szkodliwych substancji
w powietrzu. I tutaj sprawdzę, zapytam Prezesa Wojtasa, jak spłynęły
deklaracje, bo istotne jest i ważne, żeby mieszkańcy – ale to, Panie Radny –
przykro mi, że 4 lata nikt nie chciał Pana posłuchać i nie zrobił. To mogę tylko
wyrazić ubolewanie, natomiast – jak Pan wie, to ja nie odpowiadałem
w ostatnim roku za spółki, zostało mi to zabrane – ale to na marginesie,
natomiast ważne jest, żeby mieszkańcy złożyli konkretne pisma i konkretne
umowy, na podstawie których Miejska Energetyka Cieplna zaplanuje
podłączenie do sieci. To nie deklaracje, tylko umowy, na podstawie których
MEC przystąpi do prac projektowych i wykonawczych, żeby to było
potwierdzone. Wszystko jest dostępne, wyślemy pracownika MEC-u, żeby
przeszedł osobiście, żebyśmy nie angażowali nikogo. Od tego są pracownicy
w MEC-u, przejdą po tych dwóch ulicach, rozdadzą te konkretne umowy, jeżeli
spłyną podpisane przez właścicieli, jestem za tym, żeby tą sieć tam wykonać.
Co do skrzynki w Parku – myślę, że Naczelnik Kowalski – jako elektryk –
z Panem Radnym Sajdą – też elektrykiem – wyjaśnią szczegóły. Nie wiem,
o jakich kosztach mówimy, jeżeli chodzi o utrzymanie muszli w Parku
Miejskim. Nie wymagajcie Państwo ode mnie, żebym znał cenę każdej skrzynki
w każdym miejscu, na każdej ulicy. Dostanie Pan odpowiedź od Pana
Naczelnika Kowalskiego.
Jeżeli chodzi o Panią Radną Kowalczyk – Kwiecień – oświetlenie Nowe Piaski
– sprecyzujemy, na którym odcinku, bo tam Nowe Piaski też są nie
wybudowane na pewnym odcinku i byłbym za tym, żeby to połączyć razem,
żeby nie było później takich przypadków, jak kiedyś zdarzyło się, że najpierw
było wybudowane oświetlenie, później było przebudowywane ze wzglądu
na parametry drogi. Doprecyzujemy – myślę, że Naczelnik Kowalski
z Naczelnikiem Bieniem tutaj sprecyzują. Rozbudowa systemu oświetlenia
w mieście następuje i będzie sukcesywnie uzupełniane i tutaj tak płynnie przejdę
do Radnego Kutryby. Dziękuję, że zauważył Pan – w siedmiu miejscach
na terenie miasta Wydział Infrastruktury Komunalnej dokonał teraz
uzupełnienia placów zabaw, zamontowania nowych urządzeń na Ogrodach,
na Rosochach i w paru innych miejscach. Jeżeli chodzi o oświetlenie tego
odcinka między Pogodną a Jutrzenki przy os. Tęczowym – nie dalej, jak miesiąc
temu wykonane zostało oświetlenie w ul. Pogodnej i powiem, że mieszkańcy –
bardzo miły i przyjemny odbiór po wykonaniu tej inwestycji – sam tego
doświadczyłem – tutaj z tego miejsca dziękuję mieszkańcom ul. Pogodnej.
Rozbudujemy o te trzy punkty – myślę, że nie jest to problem dla Gminy, jeżeli
jest taka sugestia Pana Radnego, w przyszłym roku te punkty powinny być
wybudowane.
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Pan Radny Pietruszka – skrzyżowanie. Nie jest moją intencją wypowiadać się
na temat organizacji ruchu i formuły, która inne jednostki nadzoruję.
Przekażemy na piśmie interpelację Pana Radnego do Powiatu.
Pan Radny Choinka – Tomaszów, Topolowa boczna od Topolowej – 2 mln 580
tys. – dziękuję za ten głos. Myślę, że dzielnica Denków w tym okresie jest jedną
z bardziej zainwestowanych. Tam jest już bardzo dużo wykonane.
Uczestniczyłem wspólnie ze służbami miejskimi, z Miejskim Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych, w ubiegłym tygodniu w odbiorze, pod wrażeniem tych
mieszkańców i to tak z sympatią, taką szczerością spotkałem się i z tego miejsca
też dziękuję za wyrozumiałość tym mieszkańcom bo też w trakcie umowy też
mieli utrudnienia z dojazdem do swoich posesji.
Co do ul. Bałtowskiej – był czas, żeby pewne korekty i pewne ruchy przy
projektowaniu tej ulicy dokonywać. Dzisiaj – zgadzam się z opinią Pana
Radnego – kiedy jest pozwolenie na budowę, zezwolenie na realizację
inwestycji celu drogowego, kiedy mamy – bez mała – przygotowany komplet
dokumentów do przetargu, to może bardzo mocno opóźnić, o kilka lat. Nie
jestem zwolennikiem tego typu działań. Uważam, że w tym zakresie, który
został zaprojektowany i który został uzgodniony, na które zostało wydane
pozwolenie – ta inwestycja powinna się rozpocząć i będę dążył w tym kierunku,
żeby mocno naciskać, żeby ta ulica, przetarg na tą ulicę – bo to jest
ul. Bałtowska od skrzyżowania Jana Pawła, ale ona jest do granic województwa
– przetarg unijny powyżej 50 mln zł, gdzie obowiązują określone procedury, też
będzie trwać. Uważam, że powinniśmy jak najbardziej być za tym, żeby się on
jak najszybciej rozpoczął i w tym kierunku pójdą moje działania. Jeżdżę
ul. Samsonowicza i zgadzam się tez z oceną Pana Radnego co do stanu tej
nawierzchni. Jest to droga powiatowa – przekażemy do Powiatu tą interpelację.
Szanowni Państwo! Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych jeszcze ma zapytania, interpelacje do Pana Prezydenta? Nie widzę,
w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu w porządku naszej sesji,
mianowicie sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 18 września do 18 listopada 2015.
Ad IX/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 18 września do 18 listopada 2015 r. (załącznik nr 45 do
protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Otrzymaliście Państwo materiały.
Czy są uwagi lub pytania do Pana Prezydenta w tym zakresie? Nie widzę.
W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu porządku, mianowicie sprawy
różne.
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Ad X/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – 1) W materiałach na sesję
otrzymaliście Państwo informację o stopniu realizacji zadań oświatowych przez
Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w roku szkolnym 2014/2015. Informacja ta
była również przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury
i Sportu. Czy mają Państwo Radni zapytania do tego materiału? Nie widzę.
(załącznik nr 46 do protokołu)
2)W takim razie jeszcze sprawa taka informacyjna. Otóż 17 listopada
otrzymaliście Państwo projekt budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok
2016. Chce Państwa poinformować i przypomnieć, że zostały ustalone terminy
spotkań odnośnie dyskusji nad projektem budżetu i tak:
 Komisja Strategii i Rozwoju Miasta spotyka się 30 listopada
(w poniedziałek) o 13.30,
 Komisja Budżetu oraz Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu –
30 listopada o godz. 15.00,
 Komisja Samorządowa łącznie z Komisją Rodziny – 1 grudnia (we wtorek)
o godz. 15.00.
Ja miałabym tyle. Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawach różnych? Proszę Pana
Radnego Łatę.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Ja z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować Panu Prezydentowi – dla mnie
to troszeczkę taki powrót sentymentalny. Dwa tygodnie temu przeszedłem się
do szkoły – byłej Szkoły Podstawowej Nr 4 – i tak troszeczkę bałem się, kiedy
była ta szkoła przenoszona do innego miejsca, że na tym moim osiedlu ten stary
budynek, w którym tkwi duch historii, będzie tak troszeczkę zapomniany.
Powiem szczerze – bałem się, że on po prostu nie będzie tętnił życiem. Ale – ku
mojemu zaskoczeniu i mojej radości – gdy wszedłem do tego budynku, na
parterze „Senior – WIGOR”, om który podjęliśmy decyzję, na wyższych
piętrach – masa stowarzyszeń, różnych stowarzyszeń, które mają tam swoją
siedzibę. Są to zarówno stowarzyszenia młodzieżowe, stowarzyszenia
dorosłych, seniorów, nie chcę wymieniać z nazwy. Bardzo serdecznie – Panie
Prezydencie dziękuję, również Pani Prezes Salwerowicz, również Panu
Prezesowi Dybcowi, którzy doprowadzili ten budynek faktycznie do takiego
stanu, w którym ja jestem dumny, że po prostu nie stoi pusty, tylko jest tak
dobrze zagospodarowany. Jeszcze raz dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Poproszę Radnego
Włodzimierza Steca o zabranie głosu.
Radny Wł. Stec – A ja tak na zakończenia, chciałem przekazać serdeczne
podziękowania od mieszkańców ul. Leśnej oraz Grabowieckiej za
przeprowadzony remont i drugi – w trakcie – w imieniu mieszkańców te
podziękowania zostały złożone na moje ręce oraz Radnego Marka Giemzy,
Panie Prezydencie, serdecznie dziękujemy.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa w tym miejscu chciałby głos zabrać? Proszę Daniela Strojnego.
Radny D. Strojny – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Ja również
chciałbym bardzo podziękować za objęcie szybką opieką mieszkańców
ul. Słowackiego, na której doszło do nieszczęśliwego wypadku, także dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Myślę, że to już
wszyscy, którzy chcieliby zabrać głos w tej dyskusji. Dziękuję Państwu bardzo.
Zamykam obrady XXII sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 14.13
Protokołowały:

Przewodniczyła:

M. Kamińska
E. Kaniewska
A. Krakowiak

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

42

