PROTOKÓŁ NR LVIII/2018
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15.02.
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) Wiceprezydent Miasta - Marzena Dębniak
3) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
4) Asystentka Posła Andrzeja Kryja – Sylwia Kula
Nieobecni radni: Kamil Kutryba, Urszula Uba.

Ad I/ Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Wraz z materiałami otrzymaliśmy
porządek obrad. Czy są uwagi do dzisiejszego porządku obrad? Proszę
o zabranie głosu Panią Prezydent.
Wiceprezydent Miasta M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Prosiłabym o wniesienie uchwały, którą Państwo już opiniowaliście
na komisjach – jest to w sprawie przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9
w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki
Ostrowickiej o łącznej powierzchni 1.452,52 m2. Proponuję umieszczenie tej
uchwały pod pozycją 9 – w uchwałach, natomiast dziewiąta, dziesiąta by się
przesunęły na dziesiątą, jedenastą.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają jeszcze inne uwagi do porządku obrad, ktoś chciałby coś wnieść
do porządku? Nie widzę. W takim razie przegłosujemy wniosek Pani Prezydent
odnośnie projektu uchwały, o włączenie projektu uchwały w sprawie przejęcia
zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania i utrzymania
zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowickiej o łącznej powierzchni
1.452,52 m2. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały do porządku obrad?
Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przyjęliśmy ten wniosek
Pani Prezydent do porządku.
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Radni RM jednogłośnie przyjęli wniosek Wiceprezydent Miasta p. Marzeny
Dębniak o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania
i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowickiej o łącznej
powierzchni 1.452,52 m2.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – A teraz przegłosujemy w całości
porządek obrad dzisiejszej sesji i ten punkt będzie punktem 9, kolejne punkty po
nim przesuwają się, i następny jest dziesiąty i jedenasty. Tak, że mamy
jedenaście projektów uchwał w porządku w punkcie III. Kto jest za przyjęciem
nowo zaproponowanego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek obrad jednogłośnie i przechodzimy teraz
do jego realizacji.
Radni obradowali według następującego porządku obrad:
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
28 marca i 10 kwietnia 2018 r.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
II.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązującego
w 2018 r. oraz określenia sezonu kąpielowego,
likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną
„Starachowice”,
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego,

przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania
i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowickiej o łącznej
powierzchni 1.452,52 m2

10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r.,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.

2

IV. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
V. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta.
VI. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta
w okresie od 20 marca do 19 kwietnia 2018 r.
VII. Sprawy różne.

Ostrowca

Świętokrzyskiego

Ad II/Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 marca i 10 kwietnia 2018 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jako punkt drugi dzisiejszego
porządku jest to przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z 28 marca br. oraz z 10 kwietnia. Protokoły, jak zwykle
wiemy – są wyłożone do wglądu w Radzie Miasta lub otrzymujemy je drogą
elektroniczną. Czy mają Państwo Radni uwagi do protokołu z sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca br.? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do przyjęcia protokołu. Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji
Rady Miasta z 28 marca br.? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? stwierdzam,
że przyjęliśmy protokół jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I czy mają Państwo Radni uwago
do protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia
br.? Nie widzę, w takim razie również przechodzimy do głosowania. Kto jest za
przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 10 kwietnia 2018 r.? Kto jest
za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że ten protokół również
przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Ad III/ Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy teraz
do realizacji punktu trzeciego porządku obrad dzisiejszej sesji, mianowicie
podjęcie uchwał w sprawach. Jako pierwszy projekt uchwały dotyczy podziału
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Projekt
uchwały był opiniowany przez wszystkie komisje Rady Miasta. Proszę
przewodniczących komisji o podanie opinii komisji. Proszę Przewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta o zabranie głosu.
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Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Edukacji, wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącą Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego Dariusza
Kaszuby.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Gwoli tylko doprecyzowania pytanie w tym
punkcie. Rozmawialiśmy co prawda o tym na komisjach poprzedzających
dzisiejszą sesję, ale pragnę uzyskać informację odnośnie zamkniętych obwodów
do głosowania. Chodzi oczywiście o dwa domy pomocy społecznej i o szpital.
Czy możemy spodziewać się, że w planie najbliższej sesji będzie uwzględniony
właśnie taki projekt uchwały odnośnie zamkniętych obwodów do głosowania.
Poproszę o odpowiedź.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Panią Prezydent
o zabranie głosu.
Wiceprezydent M. Dębniak – Oczywiście będzie odrębna uchwała o tych trzech
obwodach zamkniętych. To wynika z Kodeksu wyborczego, to że to jest osobne.
Natomiast, no nie wiem, czy na najbliższej sesji, bo jeszcze nie jest ogłoszony
termin wyborów. To liczymy do tyłu. Ja podejrzewam, że jakaś sesja
wakacyjna, może i czerwcowa, bo tych obwodów nam odrębnych nie
przybędzie, natomiast będą jak zwykle trzy.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają jeszcze uwagi do projektu tej uchwały? Jeśli nie, to w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej podziału miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Kto jest za
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przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Patrz uchwała Nr LVIII/34/2018 – załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski obowiązującego w 2018 roku oraz określenia sezonu
kąpielowego. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu, Komisję Samorządową oraz Komisję
ds. Rodziny. Proszę przewodniczących komisji o opinię komisji. Proszę
Przewodniczącą Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Przewodniczącego Komisji
Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają jeszcze uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązującego w 2018 roku oraz
określenia sezonu kąpielowego. 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 wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązującego w 2018 roku oraz określenia
sezonu kąpielowego.
Patrz uchwała Nr LVIII/35/2018 – załącznik nr 3 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową
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i Komisję ds. Rodziny. Proszę Radną Martę Woźnicką – Kuzdak o podanie
opinii Komisji Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę Radnego
Kamila o podanie opinii Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej likwidacji Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. 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 likwidacji Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr LVIII/36/2018 – załącznik nr 4 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim
o łącznej pow. 0,0228 ha, zlokalizowanej przy ul. Stawki Denkowskie. Projekt
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Kamila Stelmasika o opinię Komisji Strategii.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała wspomniany 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 uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości położonej
w Ostrowcu Świętokrzyskim o pow. 0,0228 ha zlokalizowanej przy ul. Stawki
Denkowskie. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr LVIII/37/2018 – załącznik nr 5 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną
„Starachowice”, działek położonych przy ul. Jana Samsonowicza i Antoniego
Hedy o łącznej powierzchni 11,5224 ha. Projekt uchwały był opiniowany przez
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Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisję Budżetu. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
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 projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na objęcie działek
Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” zlokalizowanych w rejonie
ul. Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy. 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 wyrażenia zgody na objęcie
działek Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”.
Patrz uchwała Nr LVIII/38/2018 – załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Panią
Prezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Panie Przewodnicząca! Państwo Radni!
Dziękuję bardzo za podjęcie tej uchwały. Jak Państwo, wiecie do strefy
wprowadzamy ostatnio zakupione nowe hektary i jest praktycznie tzw. ostatni
dzwonek, żeby jeszcze się ubiegać o wejście do Specjalnej Strefy. Jak wiecie
Państwo, pierwsza działka w poprzedniej, tych hektarach została już sprzedana.
Mamy zainteresowanie, więc sądzę, że jest to bardzo dobry ruch. Dziękuję
jeszcze raz.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
punktu naszych obrad, kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie opłaty targowej. Na posiedzeniach komisji Dyrektor Targowisk
Miejskich Pan Mariusz Kosiarz sygnalizował konieczność wniesienia
autopoprawki do projektu tej uchwały. Czy jest z nami Pan Mariusz Kosiarz?
Jeśli jest, to prosiłabym o podanie nam tutaj wersji tej autopoprawki. Nie wiem,
czy na wszystkich komisjach.
Dyrektor Targowisk Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – M. Kosiarz –
Pani Przewodnicząca! Państwo Radni! Treść autopoprawki to jest zmiana
w ppkt 3, jeżeli chodzi o ceny dla Targowiska „Mój Rynek”, który brzmi:
„W przypadku, gdy większa część towaru co do sprzedaży znajduje się na
pojeździe.”, w pierwszej kolumnie 3 zł i 3 zł. Natomiast, po wniesieniu
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poprawki występuje 3 zł oraz 2 zł – druga cena jest niższa w drugiej kolumnie.
I to jest jedynie tego typy zmiana.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Projekt uchwały
był opiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję Samorządową. Proszę
Przewodniczących komisji o opinię komisji. Proszę Przewodniczącego Komisji
Samorządowej – Kamila Długosza o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu Włodzimierza Steca o opinię Komisji
Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
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 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty
targowej. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty
targowej.
Patrz uchwała Nr LVIII/39/2018 – załącznik nr 7 do protokołu.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę Nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi składanej
przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę przedstawić opinię komisji. Proszę
Radnego Kamila Stelmasika o opinię.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja 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 uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/82/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Kto jest za przyjęciem projektu tej
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uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni
RM
jednogłośnie
podjęli
uchwałę
zmieniającą
uchwałę
Nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016
r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunlanymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Patrz uchwała Nr LVIII/40/2018 – załącznik nr 8 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego
w kwocie 92 tys. 500 zł na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w pasach
drogowych dróg wojewódzkich na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
w roku 2018. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta oraz Komisję Budżetu. Proszę kolejno przewodniczących
o zabranie głosu i podanie nam opinii komisji. Proszę Komisję Strategii.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała wspomniany
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
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 projektu uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Świętokrzyskiego. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Województwa Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr LVIII/41/2018 – załącznik nr 9 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
dotyczący przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie
zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki
Ostrowieckiej o łącznej powierzchni 1.452,52 m2. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta, Komisję Budżetu oraz
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Komisję ds. Rodziny. Proszę przewodniczących komisji o zabranie głosu.
Proszę Przewodniczącą Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącego
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego Jerzego
Wrony.
Radny J. Wrona – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani
Prezydent! Szanowni Państwo! Chciałbym zadać pytanie, jakie kryteria
decydują o tym, że obejmuje się tutaj taką pomocą jakieś elementy dróg innych
kategorii niż gminnych? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze inne
pytania do projektu tej uchwały? W takim razie proszę o zabranie głosu Panią
Prezydent.
Wiceprezydent M. Dębniak – Przede wszystkim, proszę Państwa są to kryteria
estetyczne. Ale bierzemy też pod uwagę, kto co ma na terenie naszego miasta.
Jak Państwo wiecie, mamy czterech zarządców. Zawsze były tutaj problemy
z Generalną Dyrekcją. Może dlatego, że Generalna Dyrekcja jest daleko
od miasta Ostrowca. Tak samo województwo świętokrzyskie. Nawet, proszę
Państwa, zmieniły się przepisy, które umożliwiły samorządom dofinasowania
takich dróg, bo to nie tylko miasto Ostrowiec, ale również samorządy chcąc
żeby te ronda na wjeździe wyglądały, czy na przejeździe drogą krajową
estetycznie, to podejmowały wszelkiego rodzaju działania, aż to doprowadziło
do zmiany przepisów. Jak Państwo wiecie, oba te ronda są na drogach
wjazdowych i wyjazdowych z miasta, i to o dużym natężeniu, wystarczy,
że ktoś codziennie rano jeździ przy Rondzie Republiki Ostrowieckiej. I to
wzięliśmy przede wszystkim pod uwagę. Mam nadzieję tutaj, że Starostwo też
weźmie to pod uwagę i swoje dwa ronda również ukwieci. Bo, proszę Państwa,
no chyba wygląd estetyczny tych rond świadczy też, jak gdyby o mieście,
o porządku, o jakimś zadbaniu. Ja już pomijam, że w ogóle dobrze to wpływa
na samopoczucie i mieszkańców, i kierowców. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania?
Jeszcze poproszę radnego Jerzego Wronę.
Radny J. Wrona – Moje pytanie miało też taki podtekst – czy nie będzie więcej
uchwał tego typu?
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Wiceprezydent M. Dębniak – Ad vocem. Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Na sesjach, aż sobie zanotowałam, Pani Skarbnik Powiatu powiedziała, że jest
nadwyżka i wolne środki finansowe. No, ja myślę, że na takie dwa ronda to
Starostwo będzie stać. Bardzo się cieszę, że właśnie Pan Naczelnik jest radnym
Rady Miasta i myślę, że nie długo coś zobaczymy ładnego.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie przejęcia zarządzania
drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie
Ronda Republiki Ostrowieckiej o łącznej powierzchni 1.452,52 m2. 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 zarządzania drogą krajową
nr 9 w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda
Republiki Ostrowieckiej o łącznej powierzchni 1.452,52 m2 .
Patrz uchwała Nr LVIII/42/2018 – załącznik nr 10 do protokołu.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu. Proszę Radnego Włodzimierza Steca – Przewodniczącego Komisji
o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – 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 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. Kto jest za przyjęciem
projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
Patrz uchwała Nr LVIII/43/2018 – załącznik nr 11 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. Projekt był ten również
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Radnego Włodzimierza Steca
o zabranie głosu.
11

Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2018 – 2023.
Patrz uchwała Nr LVIII/44/2018 – załącznik nr 12 do protokołu.

Ad IV/Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I tak to właśnie zakończyliśmy
w tym momencie realizację punktu trzeciego porządku naszych obrad.
Przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu czwartego, mianowicie:
„Interpelacje i zapytania oraz odpwoeidzi.” Proszę o zgłaszanie się do zabrania
głosu.
Proszę Państwa, więc zanotowałam takie nazwiska, jeżeli kogoś pominęłam, to
proszę mnie sprostować. A wiec tak: Sajda Włodzimierz, Łata Mariusz,
Pietruszka Aron, Andrzej Pałka, Głąb Artur, Kaszuba Dariusz, Giemza Marek,
Marzec Marcin, Wrona Jerzy, Stelmasik Kamil i Pikus Joanna.
Czy jeszcze kogoś? Aha, Daniel Strojny. Daniel Strojny. Czy ktoś jeszcze?
Czyli wszyscy. Proszę Państwa zapraszam na słodkości. Ogłaszam piętnaście
minut przerwy.
Przerwa w obradach Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego trwała
od godz. 15.24 do godz. 15.48.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do punktu IV
porządku obrad i proszę o zabranie głosu Radnego Sajdę Włodzimierza.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Prezydent!
Szanowni Goście!
1) Ja chciałem takie pytanie ponowić. Będąc 25 kwietnia na sesji Powiatu, Pan
Radny Maj zadał takie pytanie Staroście, który nie odpowiedział, czy CBA jest
w Powiecie. A dlaczego chciałem to? Bo zbulwersowany jestem tym,
że wcześniej Starosta Powiatu Duda wypowiadał się na temat kontroli u nas
w Urzędzie Miasta. To tu wszystko wiedział, co się dzieje w mieście,
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a w Powiecie nie ma? No i to bardzo jestem ciekawy, dlaczego media o tym nic
nie piszą.
2) I następną mam teraz interpelację w związku – na Kolejowej, która mieści się
węglarka, Pani Prezydent, tam jest, ludzie przeżywają gehennę. Tam takie hałdy
są usypane wysokie, że tak, jak jest wiatr, to trudno jest przejechać, czy przejść.
I jest taka sprawa, że chyba w umowie było tak, że oni muszą lać ten miał, żeby
nie sypało i wyjazd tak samo i było zawarte, do jakiej wysokości ta hałda tego
miału może być. To nie będę mówił, ale jest taka sprawa, że zrobiłem
eksperyment – wziąłem watę w worku takim, jak jest cebula, czy marchewka,
tym siatkowym. Pani Prezydent, po trzech dniach tragedia była – białego nie
było nic, tylko sama czarna i ten pył był w tym.
3) Następną interpelację mam – przy szkole w Częstocicach, tam jest zaniżony
krawężnik nie wymieniony, przy posesji – nie pamiętam – ale to jest przy szkole
„ósemce”. I jak jest większy deszcz, płynie, zalewana jest posesja. Ja to
mówiłem już wcześniej i nie jest to zrobione.
4) I następną interpelację mam. No tutaj to jest, tylko nadaje się – nie będę
mówił do czego, ale droga przeciwpożarowa od MOPS-u do
ul. Kwiatkowskiego. Nie zastawiać drogi – znak postawiony – Straż Miejska
chodzi tamtędy co dzień i nie widzi, a tam jest studzienka przykryta betonem
grubości ponad 10 cm. Jak tam ma przejechać samochód, nawet i Straż. Przecież
ludzie są nieodpowiedzialni. Nie może tak być. Na Kwiatkowskiego są dziury
takie przy krawężniku. Przecież ludzie, którzy się tym zajmują, powinni jeździć
i to sprawdzać.
5) Następną sprawę mam – chodniki, chodniki, które prowadzą np. do szkoły –
Świętokrzyska od ul. Trawnej, do szkoły do „ósemki”. Przecież tam, pożal się
Boże, 12 lat o tym mówię i bez echa, bez echa. Zatoczki są zakląśnięte, woda,
jak autobus podjeżdża, to ludzie są ochlapywani. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Łatę Mariusza.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Kilka interpelacji
dotyczących kwestii porządkowych na osiedlu oraz spraw związanych
z ogólnomiejskimi tematami. Zacznę od tych osiedlowych.
1) Jest to interpelacja do wszystkich zarządców pasa drogowego
ul. Sienkiewicza i zwracam się z prośbą o dokonanie audytu i prawidłowego
oznakowania poziomego i pionowego ścieżek rowerowych po obu stronach tej
ulicy. Obecne oznakowanie w wielu miejscach jest niespójne, nieczytelne
i niedostatecznie widoczne, co sprawia dużą niedogodność dla korzystających
z tej drogi rowerzystów i pieszych. A tak w ogóle to taki audyt by się przydał
na wszystkich ścieżkach rowerowych w mieście. Tutaj dokumentacja
w załączeniu. (Interpelacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu)
2) Zwracam się również z prośbą o prawidłowe oznakowanie skrzyżowania
ul. Wspólnej z ul. Waryńskiego. Od kilku miesięcy obecne oznakowanie jest
przywiązane do ogrodzenia taśmą, czy sznurkiem i tym samym sprawia
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wrażenie tymczasowego – tu również dokumentacja fotograficzna. (Interpelacja
stanowi załącznik nr 14 do protokołu)
3) W imieniu mieszkańców ponownie zwracam się z prośbą o wykonanie
remontu chodnika łączącego ul. Matejki i Sienkiewicza, pomiędzy blokami
Kopernika 1, 3, 5, 7 a Waryńskiego 10, 8, 6, 4, 2 wraz z jego oświetleniem,
ponieważ stan tego chodnika i brak oświetlenia sprawiają, że ten odcinek
uważany jest na osiedlu za szczególnie niebezpieczne miejsce dla mieszkańców
– również dokumentacja fotograficzna w załączeniu. (Interpelacja stanowi
załącznik nr 15 do protokołu)
4) I tutaj od środowiska osób niepełnosprawnych, bo na spotkaniu
ze środowiskiem dowiedziałem się, że prawdopodobnie do dzisiaj nie została
opracowana aktualna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Właśnie o tej kwestii mówią osoby, które właśnie korzystają z pomocy PCPR-u,
a z mojej informacji wynika, że w ostatnim czasie wiele osób zwolniło się
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Cóż, z tego wynika, że nie ma kto
opracować z tej strategii? No nie wiem, jaka jest tego przyczyna. Ostatnio Pan
Dyrektor również przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jak długo jeszcze osoby
niepełnosprawne, którym należy się szybka pomoc i empatia, będą
poszkodowani niewłaściwą polityką kadrową Starostwa Powiatowego?
A dlaczego o tej strategii mówię? Bo z tego, co dowiedziałem się, to brak takiej
strategii stanowi barierę do ubiegania się o środki zewnętrzne, które mogłyby
służyć właśnie tym ludziom.
5) I na koniec też mam zapytanie do Starostwa Powiatowego, bo przez wiele lat
Powiat Ostrowiecki wspierał ostrowiecki sport, przekazując niemałe sumy
na promocję Powiatu Ostrowieckiego właśnie przez sport, a w obecnej kadencji
kluby sportowe bezskutecznie proszą o wsparcie w zamian za promowanie
Ziemi Ostrowieckiej w całym kraju. Odpowiedzi, że nie ma pieniędzy na ten
cel, wydaje się, że nie mają odzwierciedlenia w budżecie powiatu, gdzie
zapisano ponad 700 tys. zł na działania promocyjne. Może czas, by
zrezygnować z negatywnego PR-u w stosunku do politycznej konkurencji, jak
pojawia się w pseudoczasopismach, a skupić się na promowaniu pozytywów,
właśnie przez sport, tym bardziej mając w zasobach swoich edukacyjną
„perełkę” w postaci SMS-u. Zasadnym więc wydaje się pytanie, czy Starosta
zdaje sobie sprawę z tego, że brak działań w zakresie zlecenia o ogłoszenia
procedury przetargowej na promocję Powiatu przez sport może spowodować,
że w najbliższym sezonie drużyna siatkarek KSZO nie wystartuje w najwyższej
klasie rozgrywkowej, że piłka ręczna nie zagra w pierwszej lidze i na dzisiejszej
sesji proszę Państwa Radnych i wszystkich, którzy są obecni o to, by poparli
obywatelską petycję, która została wystosowana do Zarządu Powiatu i Pana
Starosty o to, by zwiększył środki na finansowanie promocji poprzez sport.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Arona Pietruszkę.
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Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo! Przed chwilą wysłuchaliśmy jakże ważną wypowiedź
Kolegi Radnego Łaty, dotyczącą sportu. Ta wypowiedź powinna odbić się
szerokim echem w środowisku kibiców, mieszkańców miasta, mieszkańców
powiatu. Od jakiegoś czasu zbierane są podpisy pod petycją do Pana Starosty
w sprawie działań w zakresie zlecenia i ogłoszenia procedury przetargowej
na promocję Powiatu poprzez sport. Jest to naturalne, że samorządy wspierają
sport, kluby sportowe. Każda sekcja w naszym mieście jest wspierana przez
Gminę Ostrowiec, nie wspominając już o obiektach, które są udostępniane
klubom sportowym. Apeluję do Pana Starosty, aby się zaczął wsłuchiwać w głos
mieszkańców, kibiców, a przestał biegać po salach sądowych. Niech Pan sobie
weźmie do serca apel kibiców i działania, które podejmują. To są mieszkańcy
naszego miasta, powiatu i mają prawo do takich działań – a ja, jako kibic i jako
radny również do tego, aby wspierać ich słuszne działania. Chciałem złożyć
na ręce Prezesa KS KSZO, jeśli jest jeszcze obecny, podpisy do Pana Starosty,
petycję. To jest gros osób podpisanych. Jeszcze raz apeluję i proszę Kolegów
Radnych o podpisanie petycji do pana Starosty.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu… Czy to
już wszystkie interpelacje Radnego Pietruszki?
Radny A. Pietruszka – Tak, wszystkie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Radnego
Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Pani
Prezydent! Mili Goście! Kilka pytań i interpelacji.
1) Odnośnie parkingu przy Szpitalu, mam zapytanie, czy Pan Starosta zwrócił
się z pytaniem o przekazanie gruntów pod jego budowę? A pytam dlaczego?
Ano dlatego, że często się słyszy, że Pan Starosta chce wybudować, a Prezydent
nie chce udostępnić gruntu. Jaki jest stan obecny? Chciałbym wiedzieć. Myślę,
że ten temat interesuje wiele osób.
2) I kolejne. Prosiłbym o podjęcie stosownych działań w celu uzupełnienia
połamanych, bądź przemarzniętych drzewek przy ul. Nowe Piaski.
3) Kolejne. Odnośnie dwóch rond wzdłuż ul. Długiej – od dzisiaj już ronda się
pojawiły, a ja o Długiej już nawet Koledze Radnemu dałem – mówię:
„przeczytaj, o co będę pytał”. Byłoby dobrze, aby na tych rondach przy
ul. Długiej pojawiła się taka nuta wiosenna. Poprawiłoby to wizerunek i miasta
i powiatu, bo przecież siedzibę ma w naszym mieście. Ulica ta jest wielką
wizytówką, bo jest to najdłuższa ulica, którą zapewne każdy z nas zna.
4) I kolejne pytanie. Często wiele jest pytań do Pana Starosty bądź
przedstawicielstwa Starostwa Ostrowieckiego, a ja mam zapytanie. Czy Pan
Starosta jest zapraszany na sesję Rady Miasta? Bo od dłuższego czasu brak jest
na sesjach przedstawiciela Powiatu, a pytania i interpelacje w tym kierunku są
tutaj zadawane. Chciałby wiedzieć, jaka jest rzeczywistość.
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5) Proszę o podjęcie stosownych działań związanych z likwidacją barier dla
osób niepełnosprawnych przy placówkach i oświatowych i podległych gminie.
Czy istniejące spełniają swoje przeznaczenie? Okazuje się, że niektóre są tylko
wizerunkowo bardzo strome – nawet wózka nie może wprowadzić, wepchnąć –
niekiedy to i pomagam wciągnąć, żeby po prostu mogła się znaleźć na terenie
budynku.
6) Kolejne. Ustawione zostało lustro na skrzyżowaniu takim niewidocznym,
oczywiście ul. Sienkiewicza z ul. Kolonia Robotnicza. Ono jest na dzień
dzisiejszy mało widoczne, dlatego, ze jest zbyt odległe od osi jezdni ul. Kolonii
Robotniczej. Jest to górka, mała widoczność i tutaj, ze względu na tą dużą
odległość nie każdy zwróci uwagę, gdzie to lustro jest. A niespodzianka bardzo
szybko, bo to dosłownie w granicach 10 metrów jest pojazd jadący właśnie
ul. Sienkiewicza i znajduje się już na wysokości tej krzyżówki. Samo
przesunięcie już tego lustra w kierunku istniejącego przystanku o nawet 2 metry
w jego kierunku rozwiązałoby problem, ponieważ patrzymy, widzimy go na
wprost pasa jezdnego. To bym bardzo prosił, żeby ten temat tutaj zamknąć.
7) W tym miejscu chciałbym dalej podziękować Panu Prezydentowi w imieniu
mieszkańców ul. Kolonia Robotnicza – to jest odnoga najbliżej ulicy głównej,
za szybkie a długo oczekiwane położenie nakładki bitumicznej. W tym miejscu
też chciałbym słowa podziękowania skierować również Prezesowi MPRD –
Panu Mirosławowi Sławkowi za sprawne i mobilne działanie. Jest to bardzo
miłe, jak to się słyszy od mieszkańców, którzy na co dzień to obserwują. Tak
nawiasem powiem – osoba 92-letnia mówi: „może doczekam się” – i taka
zaskoczona mile mówi: „doczekałam się drogi, o jakiej myślałam”. Kolejne
podziękowanie za dbanie o wizerunek podległych gminie rond, które też się to
przewinęło, które są piękną wizytówka naszego miasta dla nas samych
i przyjeżdżających gości. Bardzo często się to słyszy. Podziękowanie Panu
Prezydentowi, jak również Panu Markowi Nowakowi – Prezesowi ZUO Janik
za prowadzenie „akcji sprzątania świata” dwa razy w roku, co wiąże się
z darmowym przyjmowaniem śmieci na wysypisko „Janik”. Myślę, że to bardzo
ważna sprawa, bo i to dużo gabarytowe i te, co nie wiadomo, co z nimi zrobić –
jest możliwość nieodpłatnie zostawić już na wysypisku. I Pani Prezydent, myślę,
że to trzeba też podkreślić – głosowaliśmy, przyjmowaliśmy, cieszyliśmy się, że
Prezydent skupuje grunty, które tylko mają – jak to się mówi – uregulowany
stan prawny. A jeszcze bardziej trzeba powiedzieć, cieszymy się z tego, że już
podjęty jest kolejny krok. A jaki? Wystąpienie o tzw. Strefę Ekonomiczną, która
jest wielką zachętą dla tych przyszłych potencjalnych inwestorów. I chwała
temu, że takie działanie jest. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani
Prezydent! Szanowni Państwo! W imieniu mieszkańców osiedla Pułanki, którzy
zgłosili się do mnie, składam interpelację w sprawie dostosowania linii
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autobusowej nr 6 do potrzeb tych mieszkańców tj. np. możliwości dojazdu
do Szewny i możliwości odwiedzenia grobów swoich bliskich. Ci mieszkańcy
proponują, aby linia nr 6, rozpoczynająca swój kurs z Kolonii Robotniczej,
przez ul. H. Sienkiewicza i Starokunowską do Szewny wydłużyć tak, aby
obejmowała też osiedla: Słoneczne, Pułanki, Radwana, czy Ogrody i dalej
kontynuowała swój bieg jak dotychczas. Pragnę jeszcze dodać, że ci państwo
ten temat zgłosili już u dyspozytora MPK 30 marca. Mając na uwadze
te argumenty oraz kierując się troską o dobro społeczne naszych mieszkańców,
proszę Pana Prezesa o przeanalizowanie takich możliwości i poinformowanie
mnie na piśmie o możliwych krokach lub decyzjach. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo!
1) Dzisiaj spotkało nas takie miłe zaskoczenie bo wszyscy radni otrzymali
broszurkę, która mamy. Jest to trzecia edycja broszurki, wydana przez ARL.
Bardzo się cieszę, że ona się wreszcie ukazała, bo jest to trzecia edycja, druga
była w roku 2013, a powstanie pierwszej zainicjowałem dawno temu, nie
pamiętam roku w tej chwili. Niemniej jednak, przede wszystkim dziękuję za jej
wydanie w nakładzie 5000 sztuk, bo taką odpowiedź na interpelację
otrzymałem, niemniej jednak prosiłbym jeszcze o informację, w jaki sposób
będzie podlegała ona dystrybucji tzn. w jaki sposób będzie docierała ona do
mieszkańców, no bo my otrzymaliśmy ją już dzisiaj i za to jestem wdzięczny.
2) Również dziś wypada podziękować Wydziałowi Organizacyjnemu za szybkie
przekazanie mojej interpelacji do Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”, bo
dzięki temu otrzymałem już pozytywne sygnały, że mieszkańcy osiedla Stawki
mają ulepszony dojazd – zresztą sam to również sprawdziłem – drogą osiedlową
obok sklepu „Biedronka” i za to kierują podziękowania.
3) Szanowni Państwo! Sprawa trzecia – zbliża się 227. Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 – go Maja. Po raz kolejny spotkamy się, mam nadzieję, wszyscy
na uroczystościach na Rynku, choć przy Pomniku pomordowanych
mieszkańców, które to miejsce nie do końca jest adekwatnym miejscem do
takiej uroczystości. Zwracam się z zapytaniem, czy jest możliwe by wesprzeć
patriotyzm mieszkańców naszego miasta przez skorzystanie ze wzoru Kielc. Jak
podały media, zdecydowano tam o rozdaniu 3000 flag w barwach narodowych
mieszkańcom. Proszę w tej sytuacji o rozważenie, czy jest możliwe rozdanie
pewnej ilości flag w barwach narodowych dla mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego podczas uroczystości 2 i 3 maja. Dodam, że taka akcja była
realizowana w poprzedniej, jak dobrze pamiętam, kadencji podczas jednego
ze świąt majowych i spotkała się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem
mieszkańców. Bardzo proszę o rozważenie takiej możliwości i proszę również
o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Marka Giemzę.
Radny M. Giemza – Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni! Pani Prezydent!
1) W 2019 roku Gmina próbuje pozyskać dofinansowanie na zadanie
inwestycyjne pn. „Otwarte Strefy Rekreacji”. Zgodnie z założeniami, może
powstać kilka otwartych stref aktywności na terenie miasta. Celem programu
jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych plenerowych stref
aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie
przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji
społecznej. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby powstanie takich stref
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” oraz w Parku Miejskim.
Byłoby to ciekawe uzupełnienie tak licznie odwiedzanych miejsc przez
mieszkańców naszego miasta. (Interpelacja stanowi załącznik nr 16 do
protokołu)
2) Druga interpelacja dotyczy świateł na skrzyżowaniu ul. Rzeczki i Iłżeckiej.
Mimo kilkakrotnej próby ustawienia świateł, nadal źle działają. Jest to nowa
inwestycja i chyba można zwrócić się do wykonawcy, aby usprawnił działanie
oświetlenia. Wielu mieszkańców zwracało się do mnie, czy nie można by
w ogóle wyłączyć tych świateł – ku uciesze mieszkańców. Proszę o szybką
reakcję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Szanowni Goście! Mam takie pytania.
1) Jak obecnie wygląda sprawa rozmów z liniami kolejowymi – czy w ogóle są
takie prowadzone, bo kiedyś Prezydent wspominał na jednej z sesji, że jest jakiś
pomysł na zagospodarowanie tego obiektu – wiemy wszyscy, w jakim on jest
stanie technicznym, jak wygląda – wizytówką miasta na pewno nie jest, chyba
wszyscy się z tym zgodzimy. W związku z tym, chciałbym zapytać, czy jest
jakaś koncepcja nadal, czy te rozmowy gdzieś utknęły w martwym punkcie, czy
one w ogóle są prowadzone, a jeżeli tak, to jakie są efekty tych rozmów.
2) Chciałbym zwrócić się również z takim tematem, który widać, że jest gdzieś
tam obecny w mediach społecznościowych i często ludzie z naszego miasta, ale
też i z zewnątrz zwracają uwagę na brak pewnej estetyki, ładu przestrzennego
gminy w postaci tego, o czym np. Kolega Kamil Stelmasik też interpelował
i skutecznie tutaj działał. Chodzi mianowicie o różnego rodzaju, nazwijmy to
pseudoreklamy – na samochodach często dosyć mocno starych, szpecących
i zastawiających miejsca parkingowe, ale też – co nagminne w naszym mieście
– na różnego rodzaju lawetach, czyli ktoś sobie podstawia taką lawetę
np. można to zaobserwować – bardzo widoczne to jest vis – a – vis Kościoła na
osiedlu Ogrody, gdzie takich lawet stoi chyba 4, czy z 5 – jedna koło drugiej,
zastawiają tam tak naprawdę miejsca, nie wiadomo, po co tam stoją. Znaczy się
wiadomo, po co stoją – stoją po to, żeby reklamować jakieś tam różnego rodzaju
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miejsca. Ja nie wiem, czy to faktycznie nie jest tak, że to dosyć mocno ingeruje
w ład przestrzenny naszego miasta. Czy dałoby się uchwalić coś w rodzaju
„uchwały krajobrazowej”, która by regulowała tego typu nośniki medialne. Poza
tym, myślę, że są właściwsze miejsca do tego, żeby reklamować swoją
działalność gospodarczą, a nie zastawiać parkingi – wiemy wszyscy, jak trudne
są miejsca parkingowe w naszym mieście, więc myślę, że uregulowanie
wreszcie tego – przy założeniu, że oczywiście mamy takie kompetencje, jest to
zgodne z ustawami – byłoby wreszcie dobrym rozwiązaniem w dobrym
kierunku.
3) I mam jeszcze pytanie odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Tam jest
punkt 1.1.2.33 – chodzi mianowicie o Centrum Tradycji Hutnictwa. Kwoty
główne, które są tu przewidziane w ramach tego zadania, są przewidziane na
lata 2020 – 2021 – czy ten termin jest realny wykonania tej inwestycji, jak
wygląda stan prac nad tą inwestycją, czy jakoś w międzyczasie ta koncepcja
ewaluowała, czy to cały czas ma być centrum multimedialne? O takie
informacje bym prosił. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Jerzego Wronę.
Radny J. Wrona – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani
Prezydent! Szanowni Państwo!
1) Pierwsza moja interpelacja dotyczy problemu dotkliwego, jaki zgłaszają
mieszkańcy ulic, zamieszkałych przy ulicach będących na ciągach dojazdowych
do wysypiska śmieci „Janik” i tutaj zgłaszają taki pomysł, żeby rozważyć
możliwość wybudowania drogi dojazdowej, umożliwiającej transport odpadów
na wysypisko śmieci „Janik”, omijającej właśnie tereny zabudowane, natomiast
w okresie przejściowym – właśnie pada taka propozycja ze strony tych
mieszkańców – by rozważyć możliwość ograniczenia odbioru odpadów z gmin
nie należących do Spółki „Janik”. Tylko żeby odbierać te odpady od tych gmin,
które są udziałowcami Spółki „Janik”, czyli jak gdyby z natury rzeczy jest jakieś
zobowiązanie do odbierania z tych gmin odpadów i to by złagodziło w okresie
przejściowym, natomiast w okresie perspektywicznym do powracam
do pierwszego członu tej interpelacji, żeby rozważyć możliwość wybudowania
takiej drogi umożliwiającej transport odpadów do Janika, nie stwarzającej
zagrożenie, czy tych uciążliwości dla mieszkańców, bo tutaj słyszymy ciągle
skargi i do mnie się też zgłaszają, żeby poszukać drogi alternatywnej, ale takiej
nie widać, takich nie widać po prostu i wąskimi niektórymi uliczkami ten
transport jest prowadzony i rzeczywiście może to być dla tych osób uciążliwe.
2) Druga interpelacja dotyczy bardziej lokalnej sprawy. To jest prośba przede
wszystkim o usunięcie piachu, który zalega już pewnie nie od tego roku, nawet
tam się zagościła trawa przy krawężnikach uliczki dojazdowej – to jest droga
gminna – od ul. Hubalczyków do szkoły nr 14, no i tam również są już chodniki
zniszczone i jezdnia też jest zniszczona. To jeżeli nawet na całej powierzchni
nie jest tak bardzo zniszczona, to miejscami lokalnie jest dość nierówno.
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Wymagałoby to w minimalnym zakresie wykonania remontów cząstkowych.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Kamila Stelmasika.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Jeden wniosek w sprawie
przygotowania i utwardzenia terenu gminnego przy ul. Jasińskiego w celu
budowy parkingu. Już kiedyś ten wniosek zgłaszałem, ale myślę,
że przypominając argumentami za powstaniem nowych miejsc parkingowych
właśnie wzdłuż ogrodzenia przedszkola nr 16 jest przede wszystkim
odkorkowanie ul. Jasińskiego, stworzenie lepszych i bezpiecznych warunków
dla rodziców przywożących dzieci do przedszkola oraz odblokowanie miejsc
parkingowych na parkingu przy wieżowcach nr 7 i 8. W powyższą sprawę są
mocno zaangażowani sami mieszkańcy, którzy w liczbie ponad 80 złożyli
podpisy pod pismem skierowanym zarówno do mnie, jak i do Rady Miasta
i tutaj stanowią one załącznik do mojego wniosku. Pragnę przypomnieć, że ten
wniosek składałem już w październiku 2016 r., a sprawa była dyskutowana
na ostatnich zebraniach mieszkańców podczas zebrań sprawozdawczych rady
osiedla. Po rekonesansie terenu i rozmowie z osobami odpowiadającymi
za budowę takich parkingów, terenów utwardzonych, a także dyskutując na ten
temat z Dyrektor Przedszkola nr 16, doszliśmy do wniosku, że w ramach całego
przedsięwzięcia, gdyby ono się udało i doszło do skutku, warto również
wykonać 5 mb chodnika z dodatkową furtką w ogrodzeniu przedszkola, gdyż
takie rozwiązanie spowoduje, że rodzice przywożąc dzieci do przedszkola będą
podjeżdżać właśnie od tej strony, a nie od strony wieżowców 7 i 8 – tak, jak
mówiłem tam bardzo się korkuje ta droga i sprawia to pewne uciążliwości dla
mieszkańców. W związku z tym, że tam mocno działam przy tym temacie
i rozmawiamy z mieszkańcami, jest przygotowany wstępny kosztorys, ale
również i szkic tego terenu, jak mógłby on wyglądać według wszelkich
pomiarów w tym miejscu, tam mogłoby się znaleźć 12 miejsc parkingowych
i myślę, że byłoby to bardzo ważne, by to jak najszybciej wykonać i bardzo
proszę o jak najszybsze zajęcie się tą sprawą. Dziękuję. (Interpelacja stanowi
załącznik nr 17 do protokołu)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Daniela Strojnego.
Radny D. Strojny – Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
Zwracam się z prośbą o doposażenie placu zabaw na ul. Reja, w rejonie bloku
nr 11. Obecnie jest tam huśtawka, konik oraz piaskownica, która wymaga
rekonstrukcji. Na placu są nowe ławki, które powstały z projektu „Osiedle Od
Nowa”, brakuje jednak sprzętu zabawkowego dla dzieci. Nadmieniam,
że znajdujący się na terenie prowizoryczny mur stanowi duże
niebezpieczeństwo dla osób oraz dzieci bawiących się tam. Proszę
o zabezpieczenie tego, ewentualnie wyburzenie go. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radną Joannę Pikus.
Radna J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
1) Zwracam się z prośbą o wyczyszczenie chodnika z trawy wrastającej
w kostkę chodnikową na terenie wokół Orlika na os. Ogrody oraz na terenie
miniparku na tym samym osiedlu w okolicy kortu tenisowego.
2) Zgłaszałam na sesji prośbę o zablokowanie przejazdu na drodze osiedlowej
za blokiem nr 13, w kierunku bloku nr 10 na os. Ogrody. Niestety, nadal nie
zostało to wykonane, ani żadne inne zabezpieczenie, a na tej drodze dosyć
często dzieci uczą się jeździć na rolkach, na rowerze, co stanowi, taki przejazd
samochodem, stanowi dla nich dosyć duże zagrożenie. Nadmieniam, iż 2 lata
temu zostały usunięte, nie wiem dlaczego i z jakiego powodu, na czyj wniosek
zostały usunięte barierki, które uniemożliwiały przejazd tam samochodem.
3) Jakiś czas temu była awaria wodociągu w okolicy bloku nr 15 na os. Ogrody.
Podczas jej usuwania, usunięto dość znacznie drogę dojazdową do bloku –
wiem, że jest to teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, dlatego proszę
o przekazanie prośby o naprawienie tejże drogi. Wielokrotnie zgłaszałam ten
fakt do Pana Prezesa, jednak bez większych, bez żadnych efektów. Taka sama
sytuacja jest w okolicy bloku nr 10 na tym samym osiedlu. Wykonano tam łuk
umożliwiający swobodny wjazd na parking, ale zapomniano o zalaniu go
asfaltem.
4) Kolejne pytanie kieruję do Starosty Ostrowieckiego. W lokalnych mediach
widnieje informacja o dyżurach aptek w naszym mieście. W okresie od 18 do 30
kwietnia zapewniono dostęp tylko przez 6 dni, przez 7 dni apteki będą
niedostępne. Nadmienię, iż 28 i 29 kwiecień to jest weekend i 2 dni pod rząd
mieszkańcy nie mają zapewnionego żadnego dostępu do środków leczniczych.
Jest to sytuacja niebezpieczna dla nas wszystkich. Proszę sobie wyobrazić małe
dziecko, które gorączkuje w sobotę rano albo osobę, która idzie na Pogotowie
i dostaje receptę na antybiotyk. Nie posiadając samochodu nie jest w stanie
zabezpieczyć się w podstawowe leki, które są mu niezbędne. I stąd moje pytanie
– czy szukano jakiegokolwiek rozwiązania, mającego na celu przywrócenie
ciągłości dyżurowania aptek i co mają zrobić osoby, które nie posiadają
samochodu, a muszą kupić niezbędny dla siebie lek.
5) Ponadto chciałam zapytać, do kiedy zapewniono pełną obsadę lekarską na
oddziałach szpitalnych? Czy to prawda, ze tylko do czerwca? Jeżeli tak, to czy
podjęto rozmowy z lekarzami i wypracowano jakiekolwiek porozumienie?
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I tak wyczerpaliśmy
listę chętnych radnych do zabrania głosu. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos,
zanim udzielę głosu Pani Prezydent? Proszę, Pan Andrzej Pałka.
Radny A. Pałka – Przepraszam, że po raz drugi zabieram głos, ale myślę,
że w tej części warto. Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Pani
Prezydent! Mili Goście!
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1) Tak się pojawiła interpelacja, zapytanie i chciałbym też usłyszeć, jakie gmina
przeznacza środki na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Będzie to takie
porównywalne ze stanem faktycznym, jak to jest w relacjach, czy to tak się
gdzieś równa? A szkoła jest mi bliska, bo ćwierć wieku w niej pracowałem,
trochę pod inną nazwą.
2) Drugie – tak przewija się temat chodników, ja go tu nie wymieniałem,
ale przepraszam – jak radny a zarazem i naczelnik wymienił o chodniku, to ja
ponawiam rok ubiegły, w tym ul. Długa – odcinek od Cmentarza Komunalnego
do Ronda Narodowych Sił Zbrojnych. Nie szkodzi. Chcę powiedzieć – po obu
stronach chodnik zarośnięty do połowy. I bardzo trafne określenie, że ta trawa
będzie nam – jak to się mówi – rujnować to, co zostało z betonu zbudowane.
Bardzo bym prosił i dziękuję bardzo za umożliwienie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze
o zabranie głosu Radnego Kamila Stelmasika.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Ja jeszcze takie dwa
zdania wtrącenia – bo nie byłbym sobą – niejako do wypowiedzi i wniosku
Kolegi Marcina Marca. Myślę, że to, co tutaj poruszał Kolega jest bardzo
istotne, ale te zagadnienia dające miastom kompetencje, wynikające z ustawy
krajobrazowej, a mianowicie tworzenie tzw. kodeksów reklamowych
w miastach to jest temat bardzo trudny i myślę – szeroki i on może wejść
w życie tylko pod warunkiem, ze będzie szeroko dyskutowany
z przedsiębiorcami, firmami działającymi w obrębie ścisłego centrum, bo
lawety, billboardy – to jest gdzieś tam temat poboczny, ale również istotny.
Generalnie chodzi o oczyszczenie z tej przestrzeni, oczyszczenie centrum miast,
prawda, z reklam, z billboardów, czy też jakichś niepożądanych afiszy na
sklepach. Myślę, że temat bardzo ważny, istotny, ale mówię – bez jakiś
szerszych konsultacji, dyskusji z przedsiębiorcami nie ma racji bytu. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Oddaję głos Pani
Prezydent. Proszę o odpowiedzi.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Szanowni
Państwo Radni!
Pan Radny Sajda – oczywiście przekażemy. Teraz tak – węglarka. Temat
powraca. On już był kilkakrotnie, kilka lat temu dosyć omawiany. Skarżyli się
mieszkańcy ul. Kolejowej, były podjęte pewne działania. Tam też jest nasze
boisko i to naprawdę jest fatalne sąsiedztwo. Niemniej jednak, podejmiemy
wszystkie prawnie możliwe przewidzialne środki. Tak, że sądzę, że już
w przyszłym tygodniu, bo jest piękna pogoda i też taka jest zapowiadana.
Chodniki do szkoły w Częstocicach – ul. Świętokrzyska – przekażemy, ja się
podpisuję pod apelem Radnego Sajdy, ponieważ również mieszkam i po prostu
ten chodnik na Świętokrzyskiej od ul. Drukarskiej do praktycznie cukrowni, to
jest zgroza i to jest teren bardzo odwiedzany przez mieszkańców. Jeszcze raz
również apeluję, tam jest ze 150 metrów położenia kostki, odczyszczenia tej,
która już została położona, a szkoda, bo tam się zrobił naprawdę ładny teren.
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Sprawdzimy tą drogę przeciwpożarową od MOMP-u i tutaj zostaną zaraz
podjęte działania.
Natomiast, jeżeli chodzi o Kwiatkowskiego i dziury, to myśmy tam ogłosili
w ogóle przetarg na realizację tego remontu. Wartość była oceniana na
50.000 zł, przetarg został unieważniony, jego wartość – 150.000 zł. Może tylko
doraźnie. To, proszę Państwa, w tej chwili to jest w całej Polsce, nie tylko
w mieście Ostrowcu, dotyka to nas, dotyka to Powiatu, wszystkie przetargi „idą”
powyżej wyceny. I to idą naprawdę sporo powyżej wyceny, że jeżeli jest to do
5%, to chyba po prostu trzeba szukać środków, bo następny przetarg to pokazał
nawet w Powiecie SOR i naprawdę są już dużo większe wartości. No u nas to
było 200% – to już lekka przesada. Może będziemy to powtarzać, a jak nie to
doraźnie.
Pan Radny Łata – swoje ścieżki przejrzymy, oznaczymy. Pozostałe przekażemy
zarządcom dróg. Ulica Wspólna, Waryńskiego – przekażemy. Osoby
niepełnosprawne, strategia – faktycznie te strategie straciły ważność w 2017 r. –
przekażemy Panu Staroście, promocję również – cały apel.
Pan Radny Pietruszka – też do Starosty.
Pan Radny Pałka – parking przy Szpitalu. Tak, Starosta się zwrócił
o wydzielenie i przekazanie działki pod parking. Myśmy się wstępnie na takie
zgodzili, spotykali się urzędnicy, został określony teren, który interesuje Powiat,
tylko w tej chwili, proszę Państwa, zanim podział geodezyjny, zatwierdzenie –
ta usługa już została zlecona, więc chyba do miesiąca września bodajże potrwają
podziały geodezyjne i załatwienie wszystkich formalności, natomiast nic nie stoi
na przeszkodzie, żeby Starostwo do nas zwróciło się o zajęcie terenu i taką
zgodę od nas uzyska. Mówimy o tej działce, którą jest zainteresowany, ale póki
co, nic nie wpłynęło. No, nawet przyspieszy, ale nie ma naprawdę żadnych
przeszkód i tu zgodzi się Pan Jerzy Wrona, że Starostwo może do nas wystąpić
o zajęcie tego terenu pod planowany remont, inwestycję i tu deklaruję, że taką
zgodę na tej zainteresowanej działce uzyska.
Rondo to również. Ja jeszcze raz dziękuję za podjęcie tych uchwał o tych
rondach wylotowych, czyli krajowych i wojewódzkich, i taki apel Pan Radny
słyszał – również go przekażemy.
Działania dla niepełnosprawnych dzieci w szkołach – otóż, my, proszę Państwa,
sukcesywnie przystosowujemy te szkoły dla dzieci niepełnosprawnych, zresztą
obliguje nas do tego pośrednio Kodeks wyborczy, ponieważ nawet nasze lokale
wyborcze w szkołach – 50% mamy, natomiast 50% lokali ma być
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Inne rozwiązania na PSP 14 są
przewidziane, bo ten schodołaz nie do końcu daje sobie radę, teraz np. będziemy
robić podest w Szkole Podstawowej Nr 10. Gorsza jest sytuacja tak, jak
np. w Gimnazjum Nr 1, ale to już jest ostatni rok, gdzie te budynki to tak
dziwnie budowano, że jest 5 schodków i one naprawdę tutaj przeszkadzają.
Natomiast w większości szkół i przedszkoli mamy przystosowane już do osób
niepełnosprawnych.
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Podziękowania wszystkie przekażę.
Lustro – przesunięcie tego lustra – przekażemy, dziękuję też za te słowa
odnośnie skupowania gruntów. Pamiętacie Państwo, że od początku tej kadencji
myśmy skupili około 50 hektarów, dzięki tu Państwa zgodzie. Sukcesywnie
skupujemy grunty w ul. Samsonowicza, przyszły rok, właściwie następna
kadencja możemy się nad ich podłączeniem zastanowić, bo – pomagamy zresztą
ludziom uregulować sprawy prawne i tak nie ma miesiąca, żeby jakiś paseczek
też nie był w tym rejonie skupowany.
Pan Radny Głąb – to myślę, że Pan Dyrektor Choinka albo na piśmie, albo teraz
udzieli informacji odnośnie linii nr 6.
Pan Radny Kaszuba – jest te 5.000. Mam nadzieję, że publikacja jest dobra. One
są do odbioru w Agencji Rozwoju Lokalnego. W pierwszym rzucie chcemy to
rozdawać szkołom, stowarzyszeniom, tak, żeby w każdej szkole była taka ilość.
Nawet, jako dyrektor, można sobie podjechać i wziąć taką ilość, albo sami
dostarczymy, natomiast będziemy też dystrybuować to wydawnictwo
na spotkaniach, na radach osiedlowych, nawet przy okazji jakiś pikników, nawet
mamy Dni Ostrowca. Po prostu zależy nam, żeby ta publikacja dotarła do jak
największego grona odbiorców Gdyby zabrakło – nie ma problemu dodrukować
1.000 czy 2.000 sztuk.
Rozdawanie flag – taka kiedyś akcja była, taką akcję też chyba kiedyś Platforma
prowadziła również. Nie wiem, czy w tym roku – nie chcę Panu obiecywać, bo
to też jest kwestia zakupu tutaj flag i to tak zaczyna być fatalny weekend –
dzisiaj jest piątek – ale zazwyczaj flagi się cieszą zainteresowaniem właśnie w te
ostatnie dni maja. Zobaczymy, ale nie obiecuję.
Pan Radny Giemza – sprawdzimy te otwarte strefy, zobaczymy, czy nie ma
zapisów, które już przy istniejącym obiektach przypadkiem nie umożliwiają
ulokowanie dotychczasowych tych ogródków dla dzieci, bo może być taki zapis,
że one mają być w nowych miejscach, ale nie jestem pewna. To sprawdzimy.
Jeżeli tak, to można by było podać Gutwin i Park.
Rzeczki, Iłżecka – na piśmie to przekażę.
Pan Radny Marzec – rozmowy z PKP. Te rozmowy już trwają od 2015 r.,
występujemy o dworzec, teren przyległy i teren pomnika – i jest zgoda
w zasadzie PKP, natomiast taka, może nie do końca, ponieważ to wszystko musi
u nich przejść wszystkie procedury, dzięki Bogu, trzeci rok. Co pewien czas
jakby ponawiamy i jest otwartość, bo w tej chwili przepisy prawa pozwalają na
to, no ale to się ślimaczy. Chyba byliśmy dwa razy z Prezydentem w Krakowie,
bo ten teren po prostu dziczeje, dworzec jest w coraz gorszym stanie, natomiast
ładna to byłaby wizytówka Ostrowca, gdybyśmy go zagospodarowali. Sądzę,
że wcześniej, czy później ten dworzec, ten teren otrzymamy, ale chyba przyjdzie
jeszcze troszeczkę poczekać.
Ład przestrzenny – tak, ustawa w tym temacie mogłaby nam załatwić, która
funkcjonuje i tutaj poprę Radnego Stelmasika. Myśmy myśleli, bo tej ustawy nie
da się właściwie, uchwały Rady Miasta, nie da się zrobić „na kolanie”.
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Troszeczkę pod takim względem plastycznym również do tego trzeba podejść,
bo to dotyczy też wszystkich reklam, jeżeli już tak daleko pójdziemy, tak samo
ujednolicenia np. tablic informacyjnych. Do tej pory nie podejmowaliśmy takich
działań z jednego powodu – bo wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja gospodarcza
w mieście, jak się szybko zmieniają lokalizacje sklepów, natomiast teraz to sami
Państwo widzicie, że wzrasta udział w podatku dochodowym i innych, że ta
sytuacja przedsiębiorców się poprawia. Bo to wiadomo, że to też będzie
kosztować. Wszyscy, którzy idziemy Aleją, widzimy łącznie na hotelu
„Accademia” te reklamy, które nie wyglądają ładnie. Wprowadzenie uchwały
będzie to w krótkim okresie czasu zmuszenie wszystkich przedsiębiorców
do jakby ujednolicenia, łącznie do tego, bo to przynajmniej funkcjonuje
w innych miastach, że te tabliczki muszą mieć określone wymiary, określone
wzornictwo, tak samo reklamy w wydzielonych miejscach. W Krakowie to
bodajże nawet jeszcze w ogóle na wygląd należy mieć zgodę Urzędu Miasta,
określonego wydziału. Wydaje mi się, ze powoli jako miasto i biorąc pod uwagę
sytuację gospodarczą w mieście, to takich działań dochodzimy. Bo to najpierw
ludzie muszą mieć troszeczkę pieniędzy, bo działania nasze z jednej strony to
tak, ale wykonanie to drugie, natomiast chcielibyśmy stworzyć uchwałę, która
postawi przedsiębiorców, bo to przede wszystkim o nich mowa, w trudnej
sytuacji. Nawet w pewnym momencie chcieliśmy robić tą inwentaryzację tych
reklam. Wszyscy to wiemy, sądzę, że w tej kadencji – tu się zgodzę, że to
powinna być również konsultacja z przedsiębiorcami – nie powinniśmy się już
zajmować tym tematem. Bo przygotowanie tej uchwały to jest, proszę Państwa
– kiedyś to liczyłam – około półtora roku, jeżeli mamy do tego podejść
poważnie i odpowiedzialnie.
Prawda jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Tam się prace rozpoczną
w 2019 roku. Jest to związane z instytucjami kultury, które są w Kinie „Etiuda”.
One będą dopiero wychodzić i jest projekt samego – widziałam –
zagospodarowania Centrum, zresztą bardzo ciekawy, tak, że będzie to następne
ciekawe miejsce na bazie Ostrowca. Potwierdzam dotrzymanie tych terminów,
chyba, że coś się zadzieje.
Janik – wytyczenie nowej drogi i kupno – to Państwo zdajecie sobie sprawę,
że to są miliony – od wywłaszczeń nawet, po projekt, po zrobienie drogi, która
wytrzyma odpowiedni tonaż. Sądzę, że nie możemy mówić nie, ale 5 – 6 lat
i możemy chyba dopiero być gotowi na taką inwestycję. Jeżeli chodzi
o ograniczenie tylko dla udziałowców spółki „Janik”, to chciałam przypomnieć,
że „Janik” jest wyznaczony jako regionalna instalacja i tu, w tym zakresie musi
ona przyjmować wszystko, wiec nie możemy takich obostrzeń ustawić.
Mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Być może, jeżeli podejmiemy
jakieś kroki, bo ewentualnie można się zastanowić nad przebiegiem tej nowej
drogi na Janik, ale jest to proces kilkuletni. Ale takie gdzieś „ruszenie tematu”
powoduje, że zaczyna on funkcjonować i można się przygotowywać. Tak, dla
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mnie, to nawet 20 milionów nie wystarczy na zbudowanie tej nowej drogi – Pan
jest fachowcem, sądzę, że się nie mylę. Bo to mówimy o inwestycji tego rzędu.
Piach – Hubalczyków, droga – sprawdzimy, pierwsze słyszę.
Radny Stelmasik – jeżeli te przetargi nie pójdą tak źle, jak idą – może coś drgnie
– to będziemy mówić, może jakieś środki wolne, ale na dzień dzisiejszy musimy
czekać. Po prostu, jak Państwo sami obserwujecie, te przetargi nie wychodzą
ciekawie, bo tu można mówić tylko o jakichś oszczędnościach. Tam w ogóle
z ul. Jasińskiego, to jest problem remontu, bo pomimo monitów, zostawianych
kartek, samochody stoją, firma nawet nie bardzo chce te dziury łatać, bo nie ma
co z tym samochodem zrobić mieszkańców. Taka jest dziwna, powiem,
że współpraca. Niemniej jednak, Jasińskiego, coś może będzie wiadomo
w III kwartale.
Pan Radny Strojny – tu jest o wiele mniej, więc coś się postawimy, coś
pomyślimy, żeby ustawić jeszcze na tym placu, a mur obejrzymy, bo nie są to
już drogie rzeczy.
Pani Radna Pikus – przekażemy zarządcom i przekażemy do Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Z aptekami – potwierdzam, jest to problem, bo sami odbieramy bardzo dużo
telefonów i tu chyba jednak Starostwo powinno podjąć bardziej zaawansowane
rozmowy z właścicielami aptek, bo ten problem jest w całym mieście. Ludzie
różnych możliwości używają, żeby się dowiedzieć, gdzie można kupić leki.
Pan Radny Pałka – SMS. My, proszę Państwa, do Szkoły Mistrzostwa
Sportowego tak circa dokładamy 600 tys. zł rocznie. Szkoła Mistrzostwa
Sportowego bezpłatnie korzysta z naszych obiektów typu hala, baseny, znaczy
Pływalnia, boiska, a więc obiekty, które trzeba podgrzać, utrzymać, posprzątać,
przygotować. Jest to w granicach około 600 tys., które gmina dokłada do
rozwoju sportu poprzez Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Kluby, tak. Bo do
sportu to gmina dokłada dużo więcej, bo to są, o tych 600 tys. to mówię tylko,
wyceniona jest jak gdyby wartość za użytkowanie tych obiektów przez cały rok,
roczna taka wartość.
Chodniki – sprawdzimy. I to chyba wszystko. Może kogoś ominęłam. To ja
dziękuję Państwu bardzo, a korzystając z tego, że jestem przy głosie, zapraszam
wszystkich na wspólne uroczystości 3 – Maja, tradycyjnie rozpoczynają się
mszą w Kościele Św. Michała – 10.30, tak.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają jeszcze uwagi, zapytania do Pani Prezydent? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do punktu V obrad naszej sesji…
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Jeszcze, Pani Przewodnicząca,
przepraszam, Pani Sekretarz mi przypomina o zaproszeniu Starosty. Na każdą
sesję Starosta jest zapraszany, łącznie z przesłanym porządkiem obrad. Zresztą
takie zaproszenia ze strony Starostwa również do nas przychodzą. Ja zazwyczaj
jestem na każdej sesji Rady Powiatu. Za drugą stronę nie odpowiem.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przechodzimy
do kolejnego punktu porządku obrad naszej sesji, mianowicie sprawozdanie
z prac komisji Rady Miasta.
Ad V/Sprawozdanie z prac komisji Rady Miasta (załącznik nr 18 do
protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ten materiał też otrzymaliśmy. To
były sprawozdania za rok 2017 z prac komisji. Czy Państwo Radni mają uwagi
do tego materiału bądź zapytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do
punktu VI – sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w okresie od 20 marca do 19 kwietnia 2018 r.
Ad VI/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 20 marca do 19 kwietnia 2018 r. (załącznik nr 19 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy tutaj, do tego materiału
Państwo Radni macie uwagi? Też nie widzę. No to kolejny punkt VII – sprawy
różne.
Ad VII/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy tutaj Państwo Radni macie
jeszcze pytania, uwagi w tym punkcie? Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos?
Nie widzę. Ja tylko przypominam Państwu, że obowiązek składania oświadczeń
majątkowych mija 30 kwietnia br. Ponieważ nie wszyscy Państwo złożyli
te oświadczenia, tak więc naprawdę serdecznie zapraszam, żeby dopilnować
tego obowiązku, bo mogą być tutaj problemy. I w tym momencie, ponieważ
wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam obrady LVIII sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję państwu i do widzenia.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godzinie 16.43.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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