PROTOKÓŁ Nr XXIV/2015
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 15.00.
Następnie Przewodnicząca powitała gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1. Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1
do protokołu)
2. Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3. Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
4. Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
5. Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
6. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Stanisław Fiolik
7. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta
Nieobecni radni: Włodzimierz Stec
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Porządek obrad Państwo
otrzymaliście i jest on następujący. Punkt pierwszy to jest podjęcie uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości, drugi punkt – zmieniająca uchwałę
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym
Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim i punkt trzeci –
określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Czy ktoś z Państwa
ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Czy Pan Radny Sajda ma
uwagi do porządku obrad? To dziękuję w takim razie, nie widzę, żeby były
jakiekolwiek uwagi. Przechodzimy do realizacji porządku obrad.
Radni RM obradowali według następującego porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) nabycia nieruchomości.

2) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania
deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Ad 1.1/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pierwsza z serii uchwał, to
będzie w sprawie nabycia nieruchomości, do gminnego zasobu nieruchomości
działki o powierzchni 4 ha 1071 m2. Projekt tej uchwały był opiniowany przez
Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji –
Kamila Stelmasika o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Komisja Strategii
pozytywnie zaopiniowała projekt.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. Andrzej Pałka, proszę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Koleżanki i Koledzy Radni! Szanowni Goście! Jedno zapytanie.
Ponieważ poprzednią uchwałę, jaką podjęliśmy, na te prawie 15 ha, były takie
trzy pola puste, mam tu projekt tej uchwały. Dzisiaj kupujemy tę jedną.
Chciałbym tylko zapytać, te dwa pola puste, jakie były poprzednio, one dalej są
inną własnością, czy jest to nasza? Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Pan Prezydent.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Szanowni Goście! Te dwa pola, o których Pan mówi, to jest
w załączniku do poprzedniej uchwały, wykazany teren, który jest prywatną
własnością dwóch różnych instytucji i te instytucje, jedna z tych instytucji
funkcjonuje bardzo dobrze, jest to zakład produkcyjny. Druga płaci podatki
i na razie większego ruchu tam widzimy, ale one są w rękach innych spółek. Ten
teren, który za chwilę Państwo będziecie głosować, to jest obszar ponad
4 hektarów i to jest obszar, który łącznie z tymi szesnastoma, będzie scalony
w taki 20 ha areał w kształcie prostokąta. I to będzie ten docelowy areał, którym
gmina będzie dysponować. Ja z tego miejsca chciałbym zaapelować do Państwa
o taką jednomyślność, ponieważ te 20 ha pozwoli na to, żebyśmy byli
przygotowani jako lider, bo takich terenów, o takim dużym areale, w obszarze
przemysłowym nie ma. I tutaj możemy wyjść z bardzo dobrą ofertą dla
potencjalnych inwestorów, nie ukrywam, że nawet w dniu dzisiejszym
rozmawiałem o tym, że gmina będzie takim areałem dysponować. I jak gdyby
w rozmowach biznesowych już Ostrowiec się pojawia z takim areałem, gdzie
tak trochę na wyrost, ale mam nadzieję, że za chwilę Państwo to przegłosujecie,
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i że jeszcze w tym roku dokonamy tego kolejnego nabycia i miasto będzie
przygotowane. A zaznaczam, to jest obszar w bezpośrednim sąsiedztwie huty,
nie ma tutaj, nie należy się spodziewać problemów z mieszkańcami, nie ma tam
domów jednorodzinnych, więc to pozwoli na to, żeby gmina mogła rozmawiać
z dużymi inwestorami, żeby ich tu przyciągnąć. Bo od samego początku mówię
i w tym kierunku idą moje działania, żeby zdywersyfikować miejsca pracy,
rynek pracy w Ostrowcu, abyśmy nie byli uzależnieni tylko i wyłącznie od
jednego zakładu, aby takich zakładów na terenie Ostrowca powstało. I mogę
powiedzieć, że w przyszłym tygodniu będzie kolejna konferencja, spotkanie
z prywatnym biznesem, który już dokonał transakcji zakupu i będzie uruchamiał
w Ostrowcu produkcję. Więc to przyszły tydzień. Dziękuję bardzo.
Radny A. Pałka – Dziękuję za wyczerpującą informację.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Kto z Państwa
Radnych ma pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały
dotyczącej nabycia nieruchomości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XXIV/173 /2015 - załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana Prezydenta o zabranie
głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za tę
jednomyślność. Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest decyzja, która zaskutkuje
pozytywnymi efektami dla Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Pan Radny Sajda chciał
zabrać głos, tak? Proszę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Panie Prezydencie! Ja bym prosił, żeby Pan nie sugerował, jak
radni na przykład mają głosować. Bo radni wiedzą, jak głosować. I zagłosowali.
Nie pod wpływem Pana proszenia, żeby zagłosować. My żeśmy zagłosowali
sami za. Dziękuję.
Ad 1.2/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy w takim
razie do następnego projektu uchwały, to jest zmieniająca uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt tej uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji
o opinię, będzie to zastępca, proszę Kamila Kutrybę o zabranie głosu.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu – K. Kutryba – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są pytania do
projektu tej uchwały? Pan Radny Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Pani Przewodnicząca! Ja bym chciał, żeby zabrał głos pan
dyrektor Fiolik, żeby się odniósł do tego.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Jeszcze Pan Radny
Kaszuba prosił o zabranie głosu? W takim razie proszę Pana Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja poproszę w tym temacie, Pani Prezydent
zabierze głos. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panie Radny! Czy może być głos
Pani Wiceprezydent?
Radny Wł. Sajda – Tak, oczywiście.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Szanowni
Państwo! Pamiętacie, trzy miesiące temu, był głosowany taki projekt uchwały
i on ustalał odpłatność do końca tego roku. Ta uchwała musi być publikowana,
stąd na dzisiejszej sesji jest nowy projekt i tak naprawdę tutaj się nic nie
zmienia, podtrzymaliśmy wszystkie zasady te, które były trzy miesiące, a więc
ten koszt na 628 zł, jak państwo pamiętacie, do tego kosztu była dopłata 200 zł,
natomiast w stosunku do osób korzystających jest przyjęta kwota 428 zł taka,
jaka była przyjęta trzy miesiące temu. W budżecie jest pokrycie na całą kwotę
628 zł i będziemy się starać o pozyskanie środków z ministerstwa tak, jak udało
nam się to pozyskać trzy miesiące temu. Kiedy to będzie i na jakich zasadach –
tego też nie wiadomo, bo jest zmiana władzy, więc jakaś zmiana polityki,
niemniej jednak zapewnia to funkcjonowanie, przygotowanie na
funkcjonowanie tego Dziennego Domu Pomocy „Senior – WIGOR” do końca
roku. I do końca roku tej odpłatności. Tak, że tutaj w stosunku do osób się nic
nie zmienia: standard ten sam, odpłatności takie same.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi do
projektu tej uchwały? Nie ma, w takim razie przechodzimy do…. Pan Radny
Kaszuba, przepraszam, nie zauważyłam.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Panie Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Cieszy nas bardzo
prędkość podejmowania prac nad uchwałą dotyczącą Dziennego Domu „Senior
– WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cieszymy się, że ta sprawa tak szybko
posuwa się do przodu, jednak w tym miejscu chciałbym zgłosić wniosek
formalny o 10 minut przerwy, przed głosowaniem nad tym wnioskiem.
W uzasadnieniu powiem, iż jako Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
uważamy, że po raz kolejny zostaliśmy zaskoczeni prędkością podejmowanych
uchwał. Większość członków Rady Miasta otrzymała materiały dotyczące tej
uchwały na krótko przed sesją, poza członkami jednej z komisji, którzy
otrzymali te materiały pół godziny wcześniej. Dlatego też prosiłbym
o przegłosowanie tego wniosku, o przerwę 10 – minutową, na prośbę Klubu
Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” tak, abyśmy mogli w spokoju przyjrzeć się
4

treści tej uchwały, jako że nie po raz pierwszy jesteśmy pozbawieni tej
możliwości i nie po raz pierwszy pomija się nasze prośby o to, aby sesje
nadzwyczajne były organizowane były organizowane przynajmniej
z dwudniowym wyprzedzeniem. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana Prezydenta o zabranie
głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja myślę, że tu nie ma potrzeby
przegłosowywania. Przerwa – bardzo proszę. Nie ma najmniejszego problemu,
natomiast jeżeli chodzi o sesje nadzwyczajne, to chcę powiedzieć, że w dniu
wczorajszym miałem tutaj spotkanie z syndykiem, stąd dzisiejsza sesja, bo
dzisiaj musi jeszcze wyjść pismo, żeby zdążyć jeszcze w tym roku zamknąć
pewną transakcję, a syndyk też jest zobligowany rozmowami z sędzią
komisarzem, więc jak gdyby stąd… A te elementy, o których Pan Radny
wspomniał, to są jak gdyby dodatkowe elementy wrzucone dzisiaj na sesję
nadzwyczajną. Należy się spodziewać, że i w przyszłym tygodniu będzie sesja
nadzwyczajna, a chciałbym jeszcze poprosić Państwa o to, że sesja już taka
normalna w sensie przepisowym, w zwykłym trybie, będzie albo przed
świętami, albo w okresie międzyświątecznym. Proszę mi wierzyć, że końcówka
roku jest bardzo intensywna tak samo, jak i cały ten rok, Państwo widzicie, że
tych decyzji podejmujecie dużo, a nawet bardzo dużo, ale one są z korzyścią dla
Ostrowca Świętokrzyskiego i dziękuję, że Państwo je wspieracie. Tak, że bardzo
proszę, 10 minut przerwy.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę bardzo, Pan Radny Dariusz
Kaszuba.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Ad vocem
wypowiedzi Pana Prezydenta, pragnę tylko dopowiedzieć i przypomnieć, że
nasz wniosek dotyczył uchwały – nasz wniosek o przerwę – dotyczył uchwały
w sprawie Dziennego Domu Pomocy „Senior – WIGOR”, a nie uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. W takim razie
ogłaszam 10 minut przerwy.
Przerwa w obradach trwała do godz. 15.25.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Wznawiamy obrady. Wracamy do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do projektu
uchwały? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem
projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że
uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XXIV/174 /2015 – załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 1.3/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I ostatni projekt uchwały
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Zastępcę
Przewodniczącego Komisji – radnego Kamila Kutrybę o opinię komisji.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu – K. Kutryba – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała 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 projektu tej uchwały? Kto jest za przyjęciem projektu uchwały
określającej warunki i tryb składania deklaracji i informacji, i tak dalej, i tak
dalej – nie będę całości czytała, bo wszyscy wiemy – kto jest za? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że również
uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie określenia warunków
i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr XXIV/175 /2015 - załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ponieważ wyczerpaliśmy
porządek obrad dzisiejszej sesji, dziękuję Państwu za przybycie i stwierdzam, że
zamykam obrady XXIV sesji – nadzwyczajnej – Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 15.30.
Protokołowały:

Przewodniczyła:

M. Kamińska
A. Krakowiak

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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