PROTOKÓŁ Nr LX/2018
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15.05.
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) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
5) Asystentka Posła Andrzeja Kryja – Sylwia Kula
Nieobecni radni: Aron Pietruszka, Kamil Stelmasik, Jerzy Wrona.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, zanim
przejdziemy do realizacji porządku, parę spraw przed realizacją tegoż porządku
na dzisiejszej sesji. A mianowicie, ponieważ ukazały się nowe przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych, wydane przez Parlament Europejski
i Radę Europy, winna jestem Państwu podać informację, taką klauzulę
informacyjną, abyśmy wiedzieli, jak mamy się poruszać, co możemy mówić,
a czego ewentualnie nie. Pozwolicie Państwo, że teraz zapoznam Państwa
z tą klauzulą informacyjną.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy
95/46WE, to jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej
RODO, informuję, że każdy, kto czynnie – mam na myśli zabieranie głosu
podczas sesji – uczestniczy w posiedzeniach Rady Miasta, musi być świadomy,
iż wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Uprzejmie informuję, że jeżeli podacie Państwo, w trakcie trwania obrad, swoje
dane osobowe (mam tu na myśli imię, nazwisko, adres), dane te będą ogólnie
dostępne w związku z utrwaleniem obrad sesji. Radni Rady Miasta, z mocy
prawa, są osobami publicznymi i taka zgoda nie jest od nich wymagana.
Z uwagi na w/w rozporządzenie proszę wszystkich Państwa, również Państwa

Radnych, o nie podawanie danych osobowych innych osób fizycznych
w swoich wypowiedziach. Całość klauzuli informacyjnej znajduje się na
drzwiach sesji obrad, tej właśnie naszej sali, tak że można się szczegółowo
będzie również z nią zapoznać.
I następna sprawa, oddaję głos Przewodniczącemu Klubu, Radnemu Mariuszowi
Łacie.
Radny M. Łata – Szanowni Państwo! Pozwolą Państwo, że tak troszeczkę
zakłócę porządek dzisiejszej sesji, ale nie dalej jak wczoraj, z Przewodniczącym
Stanisławem Choinką, mieliśmy zaszczyt reprezentować Gminę Ostrowiec,
miasto Ostrowiec, Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na uroczystości,
która miała miejsce w Czersku. W Czersku, które zostało w ubiegłym roku,
w nocy z 11 na 12 sierpnia poszkodowane przez nawałnicę. Jak Państwo sobie
przypominają, Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na wniosek Pana
Prezydenta Jarosława Górczyńskiego, wsparła pomocą finansową tą gminę,
która do dziś nie potrafi poradzić sobie ze skutkami tej strasznej nawałnicy.
Niezmiernie miło nam było wysłuchać ciepłych słów Pani Burmistrz Czerska,
która dziękowała za to, że Rada Miasta tak się pięknie zachowała, że jako jeden
z nielicznych samorządów, na tyle samorządów w kraju, udzieliła takiej
pomocy. Pani Burmistrz Czerska prosiła, żeby podziękować szczególnie Panu
Prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu, który od razu po tej nawałnicy
dzwonił bezpośrednio do Pani Burmistrz i pytał się, czego potrzeba.
Powiedziała, że z takim stopniem empatii to trudno w dzisiejszych czasach się
spotkać. Czy jest potrzebna pomoc – pytał Pan Prezydent, materialna, czy są
potrzebne koce, leki, a może jakaś pomoc finansowa. I dlatego wielkie wyrazy
uznania, a pomoc finansowa była możliwa dzięki wsparciu Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie na wniosek Pana Prezydenta Pani Skarbnik,
Elżbieta Pichór, podarowała środki, które mogły być przydzielone i mogliśmy,
jako Rada Miasta, wszyscy mogliśmy wesprzeć tą gminę. Muszą Państwo
wiedzieć, że przejeżdżając na teren Czerska widać, widać, że rok temu miała
miejsce tam wielka tragedia. Po prostu jeszcze połamane drzewa, spustoszone
domy, ale wielkim wysiłkiem, wielkim wysiłkiem samorządów sąsiednich,
przyjaciół, którzy tak zostali nazwani – jako przyjaciele Gminy Czersk, m.in.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, podnosi się Gmina Czersk po tej tragedii.
Wielkie wyrazy szacunku przekazuję od Pani Burmistrz Czerska.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – S. Choinka – Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Żywioł w Czersku
pochłonął 6 osób, wyrządził niespotykane szkody niszcząc domy i drzewostany
lasów tucholskich. Panie Prezydencie! Wniesiona przez Pana uchwała
o pomocy finansowej dla Gminy Czersk, jednomyślnie uchwalona przez Radę
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 29 sierpnia 2017 r., spotkała się
z wielką wdzięcznością tamtejszej społeczności i odebrana została, szanowni
Państwo, jako gest samorządowej solidarności. Dlatego teraz, w imieniu
Burmistrz – Pani Jolanty Fierek, samorządu oraz mieszkańców Gminy Czersk,
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chcę przekazać na Pani ręce, Pani Przewodnicząca, okolicznościowy grawerton
wykonany na drzewie, wyrażający szacunek i podziękowanie za okazane
wsparcie. Dla Pana, Panie Prezydencie, dla Państwa Państwo Radni Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego,
i
mieszkańców
Ostrowca
Świętokrzyskiego. Bardzo dziękuję.
Radny M. Łata – Pragnę dodać, że dlatego na drzewie, bo ta okolicznościowa
statuetka powstała właśnie na drzewie pochodzącym z wiatrołomów po prostu
i to jest taki żywy symbol po prostu tego, co się tam działo w tamtych czasach.
A została wykonana przez Spółdzielnię Socjalną w Czersku, tak, że ludzie,
którzy byli bezpośrednio poszkodowani przez tą wichurę i wykonali to dzieło.
Pragnę jeszcze przekazać taką informację, że ogromna wiara w to,
że samorządowcy, my samorządowcy, potrafimy, ponad podziałami pracować,
gdy stanie się coś złego, niesie wielki, ale to wielki optymizm, po prostu,
że żadna nawałnica, żadna nawałnica, czy to przyrody, czy polityczna, nie jest
nam w stanie zagrozić, gdy będziemy trzymać się solidarnie razem. Dziękuję.
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński przekazał otrzymaną okolicznościową
statuetkę na ręce Pani Przewodniczącej.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Cóż można by
powiedzieć proszę Państwa w takiej chwili. Ja myślę, że jesteśmy ludźmi
dużego serca i tam, gdzie trzeba nieść pomoc zawsze się staramy wspierać
społeczności, nie tylko naszych mieszkańców miasta Ostrowca, ale również inne
miasta, które w tak tragiczny sposób doznały takich i uszczerbku na zdrowiu,
być może, i na majątku. Tak że myślę, że powinniśmy zawsze pomagać, zawsze
się pochylać nad takimi problemami takich ludzi, którym trzeba pomagać
i to myślę, że nie tylko nasza kadencja, ale i przyszli radni też będą się tak
zachowywać, bo to jest taki po prostu gest ludzki. Dziękuję bardzo,
że zostaliśmy zaproszeni, że została doceniona ta nasza pomoc, to wsparcie,
bo w sumie jest to niezwykle sympatyczny gest, że dostaliśmy tak piękne
podziękowanie. Tak że wypada tylko podziękować Pani Burmistrz za pamięć
o tym, że my pamiętaliśmy również. Dziękuję bardzo.
O zabranie głosu teraz Pana Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego.
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński – Pani Przewodnicząca! Ja dziękuję
w imieniu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego za ten gest ze strony
mieszkańców Czerska i Pani Burmistrz ponieważ miasto Ostrowiec
doświadczyło już kilka razy kataklizmu, jakim były powodzie i my wiemy co to
znaczy znaleźć się w trudnej sytuacji. Stąd z tego miejsca chcę podziękować, bo
ta kwota, która została przekazana z naszego budżetu dla Gminy Czersk, jest
kwotą wsparcia dla tej gminy, która sama zostawiona sobie nie poradziłaby
sobie jak tutaj mówią naoczni świadkowie, nasi przedstawiciele, do dzisiaj
widać te zniszczenia. Jeszcze raz chcę podziękować za ten gest i podziękować,
że Państwo wtedy byliście razem. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W ramach przypomnienia
prosiłabym Pana o odczytanie listu Pani Ambasador Węgier.
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński – Może być po węgiersku. Drodzy
Państwo! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu
i zacząć od słów następujących. Ponieważ dziś jest Dzień Krwiodawców,
chciałbym dzisiaj z tego miejsca, jak Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, w imieniu naszych mieszkańców, pacjentów, złożyć
najserdeczniejsze życzenia, gratulacje dla wszystkich krwiodawców. Powtórzę –
wszystkich krwiodawców z Ostrowca Świętokrzyskiego. A w te podziękowania
wpisuje się list, który pozwolę sobie odczytać:
„Szanowny Panie Prezydencie. Pragnę serdecznie podziękować również tą
drogą za miłe przyjęcie i gościnność podczas mojej wizyty u Państwa 1 czerwca
br., w związku z odsłonięciem tablicy upamiętniającej bezcenną pomoc „Dar
Krwi”, udzieloną przez mieszkańców miasta Ostrowca Węgrom w 1956 r.
Cieszę się, że przy tej okazji odbył się również wernisaż wystawy węgierskich
fotografików pt. „3 x Węgry” w Miejskim Centrum Kultury”. Jestem wdzięczna,
że miasto Ostrowiec nadal pielęgnuje kontakty polsko – węgierskie. Licząc na
dalszą owocną współpracę, składam na Pana ręce życzenia wszelkiej
pomyślności dla mieszkańców Ostrowca i dla Pana osobiście. Łączę serdeczne
pozdrowienia, Jego Ekscelencja Ambasador Węgier w Polsce Pani dr Orsolya
Zsuzsanna Kovács”. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Ja myślę, że my
również jako Rada Miasta dołączamy do życzeń krwiodawcom, życzymy
oczywiście tym państwu dużo zdrowia, bardzo dużo, bo krew jest niezbędnie
potrzebna, no i chciałoby się, żeby te szeregi krwiodawców w naszym mieście
się poszerzały.
Myślę, że już czas przejść do porządku obrad dzisiejszej sesji i właściwie
przechodzimy już do tego porządku. Czy ktoś z Państwa Radnych? Proszę Panie
Prezydencie.
Ad I/Przedstawienie porządku obrad:
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński – Czekałem na magiczne otwarcie, ale
jak jesteśmy już w porządku obrad, to chciałbym wnieść do porządku obrad
jeszcze jeden punkt. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, chciałbym
wnieść do porządku obrad następujące zmiany. Do punktu III, tj. „Podjęcie
uchwał”, po punkcie 13 chcielibyśmy w projekcie uchwały w sprawie
bezprzetargowego wynajęcia gruntu na terenie Osiedla Pułanki, po tym punkcie
chciałbym wnieść punkt 14 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wzniesienie pomnika, i w konsekwencji projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec stanie się punktem 15,
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a projekt uchwały zmieniający uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ostrowiec będzie punktem 16. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają jeszcze jakieś dodatkowe może punkty do porządku obrad? Nie
widzę. W takim razie przegłosujemy punkt, który przed chwilą usłyszeliśmy,
wprowadzający punkt do porządku obrad przez Pana Prezydenta, a mianowicie
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika i kto jest
za przyjęciem takiego projekt uchwały do porządku obrad? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? A więc stwierdzam, że punkt przyjęliśmy i tak jak
powiedział Pan Prezydent, będzie to punkt 14 porządku obrad, a punkty,
które dotychczas miały numerację 14 i 15 uzyskują oczywiście numerację 15,
16. W związku z takim porządkiem obrad proszę o przegłosowanie całości
porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek
i czas na jego realizację.
Radni RM obradowali według następującego porządku obrad:
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
27 kwietnia 2018 r. i 11 maja 2018 r.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
II.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2017 rok,
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
za 2017 rok,
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych
rachunków dochodów,
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
sprzedaży działek gruntu,
ustanowienia służebności przesyłu,
nabycia nieruchomości,
nabycia nieruchomości,
nabycia nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim,
nabycia nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim,
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny,
bezprzetargowego wynajęcia gruntu na terenie os. Pułanki,
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14) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika,
15) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r.,
16) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.
IV. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
V. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 20 kwietnia do 5 czerwca 2018 r.
VI. Sprawy różne (m.in. sprawozdanie z monitorowania postępu w realizacji
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok
2017, ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski).

Ad II/Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 kwietnia i 11 maja 2018 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do punktu
II porządku obrad, a mianowicie „Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia i 11 maja 2018 r.” Czy Państwo
Radni mają uwagi do pierwszego protokołu z sesji Rady Miasta z dnia
27 kwietnia? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za
przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia br.? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół przyjęliśmy jednogłośnie.
I kolejny protokół z 11 maja. Czy Państwo Radni mają uwagi do tego
protokołu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy również do głosowania.
Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 11 maja 2018 r.,
kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że również i ten
protokół przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2018 r. i z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny punkt porządku
naszych obrad, tj. podjęcie uchwał w sprawach. Jako pierwszy projekt uchwały
dotyczący
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
wraz
ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za
rok 2017. W dniu 30 maja br. otrzymaliście Państwo sprawozdanie z wykonania
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budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2017 (załącznik nr 2 do
protokołu) wraz z dodatkowymi materiałami dotyczącymi realizacji zadań
Gminy przez jednostki organizacyjne (załącznik nr 3 do protokołu) oraz
kserokopie sprawozdań finansowych za rok 2017 (załącznik nr 4 do protokołu),
a także wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta (załącznik nr 5 do
protokołu). Ponadto też w materiałach otrzymaliśmy uchwałę nr 59/2018
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z 19 kwietnia br. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za
rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
(załącznik nr 6 do protokołu), jak również uchwałę nr 86/2018 VII Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 maja br.
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium (załącznik nr 7
do protokołu). Proszę o zabranie głosu Wiceprzewodniczącego Komisji
Rewizyjnej – radnego Marka Giemzę.
Radny M. Giemza – Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni! Komisja
Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r., po rozpatrzeniu
sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i informacją o stanie mienia
komunalnego, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy za 2017 r. i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium
Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2017 r., stosunkiem
głosów: 3 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymuje się. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Pana Jarosława Górczyńskiego.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa, jak co roku, o przyjęcie
sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta za 2017 r.
Sprawozdanie, które Państwo otrzymaliście, było opiniowane przez Regionalną
Izbę Obrachunkową, Komisję Rewizyjną, jak również poddane pod dyskusję
w poszczególnych komisjach Rady Miasta. Zaproponowany przeze mnie budżet
na 2017 r. i zaakceptowany przez Szanowną Radę, w ogólnych liczbach został
wykonany następująco:
 planowane dochody na kwotę 244 mln 830 tys. zł zostały wykonane
w kwocie 241 mln 720 tys. zł, co w procentach precyzyjnie daje wskaźnik
98,73,
 planowane wydatki na kwotę 257 mln 810 tys. zł zostały wykonane w kwocie
243 mln 560 tys. zł,
 przychody budżetu pochodzące z nadwyżki wolnych środków z 2016 r.
w kwocie 20 mln 760 tys. zł, zostały wykonane w 100%,
 rozchody budżetu zaplanowane na kwotę 7 mln 780 tys. zł zostały wykonane
również w 100%.
Wynikiem wykonania budżetu jest nadwyżka środków pieniężnych
w wysokości 11.131.487 zł, która została rozdysponowana na wykonanie zadań,
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których realizacja jest ujęta w budżecie 2018 r. Nadwyżka pozwoliła nam także
na wcześniejszą spłatę rat kredytowych, na skutek czego zaoszczędziliśmy
w wydatkach na obsługę długu kolejną kwotę 200 tys. zł. Ja tu się chwilę
zatrzymam, bo podobną sytuację mieliśmy rok temu, gdzie też mieliśmy
nadwyżkę i też spłaciliśmy kredyty i z wcześniejszych rat spłaconych kredytów
wykonaliśmy ulicę Sportową. Dzisiaj zostało znowu 200 tys. zł i któraś
z naszych uliczek w tym roku znowu zostanie wykonana, ze względu na
racjonalną politykę finansową, i tu chcę podziękować wszystkim
współpracownikom, bo ta kwota zostanie przeznaczona na jeden z przetargów
na remont którejś z ulic.
Szanowni Państwo! Dokładam starań, aby kondycja finansowa budżetu naszego
miasta była bardzo dobra i zapewniam Państwa, iż taka właśnie jest.
Potwierdzeniem tego faktu jest to, że Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się
w gronie samorządów, liderów najlepiej zarządzających finansami, uzyskując
wysoką ocenę w pre-ratingu, lokującą nas na poziomie inwestycyjnym
w przedziale pomiędzy A a BB+.
Drodzy Państwo! Tylko 11% polskich samorządów może pochwalić się
podobną oceną. Jest to dowód na to, że w sposób odpowiedzialny i racjonalny
zarządzamy naszymi pieniędzmi. Tu pozwolę sobie zwrócić Państwa uwagę na
fakt następujący, medialny. Są gminy w Polsce, które zbankrutowały i będą też
takie inne jednostki samorządu, które też będą bankrutować, bo są źle
zarządzane.
Szanowni Państwo! Wbrew opinii niektórych osób czy środowisk, nasze miasto
jest coraz bardziej zasobne. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą
wypracowały do naszego budżetu, w zakresie podatku dochodowego, udział
w wysokości 1 mln 600 tys. zł. Znacząco również wzrosły dochody z tytułu
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie w tym
zakresie wynosi 50 mln 380 zł. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim
przedsiębiorcom, którzy tworzą miejsca pracy i inwestują swoje pieniądze
w naszym mieście. Chcę zauważyć, że w poprzednim roku wyrażałem nadzieję,
że wzrośnie udział w podatku dochodowym. Nadzieje te spełniły się i mają
realny wymiar. Miasto Ostrowiec uzyskało ogółem w podatku dochodowym
o 3 mln 400 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.
Prowadzona z Państwa poparciem, za co dziękuję, polityka w zakresie
kształtowania stawek podatków i opłat sprzyja przedsiębiorczości,
mieszkańcom, pomaga rolnikom. To są realne, konkretne pieniądze,
które zostają w portfelach ostrowczan i przedsiębiorców. Dochody
z podatków i opłat zostały wykonane w przeszło 100%. Jednocześnie prowadzę
bardzo rygorystyczną politykę w zakresie umorzeń. Dotyczy to nie tylko
podatków, ale również innych powinności na rzecz Gminy. Przyjęte
i sukcesywnie prowadzone postępowanie w zakresie kontroli zasobów
mieszkaniowych Gminy przyczyniły się do odzyskania wielu lokali
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zajmowanych w sposób nieuczciwy i znacznie ograniczyły wypłaty
odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.
W sferze zarządzania finansami, dotyczącej kosztów funkcjonowania naszych
jednostek organizacyjnych, konsekwentnie promuję oszczędności, ale uwaga –
przy jednoczesnej promocji jakości pracy.
Plan wydatków na działalność statutową naszych jednostek był założony na
kwotę 51 mln 700 tys., a wykonany został na kwotę 46 mln 300 tys., co daje
oszczędność ponad 5 mln zł, a na wynagrodzenia kwota spadła o milion
400 tys. zł. Jak więc Państwo widzicie, konsekwentne, wyważone zarządzanie
naszymi jednostkami pozwoliło, przy – co podkreślam – wysokiej jakości
pracy, naszych pracowników, naszych współpracowników, zaoszczędzić kilka
milionów złotych, które można było przeznaczyć na inwestycje, remonty,
zmianę wizerunku naszego miasta.
Mógłbym w tym miejscu bardzo szczegółowo zrelacjonować działania
przeprowadzone w ubiegłym roku we wszystkich sferach funkcjonowania
miasta, ale macie Państwo po raz kolejny przedstawiony bardzo obszerny
materiał, który w sposób szczegółowy prezentuje ich zakres. W związku
z powyższym chcę zwrócić Państwa uwagę tylko na najważniejsze wydarzenia
minionego roku.
W pierwszym punkcie – realizacja Ostrowieckiego Browaru Kultury – w lutym
podpisana umowa z wykonawcą. Wierzę, że jeszcze w tej kadencji będziemy
wspólnie uczestniczyć w odbiorze tej inwestycji, która będzie wizytówką na
wiele lat do przodu i będzie to pamiątka dla przyszłych pokoleń i miejsce,
w którym będą odkryte talenty naszych młodych mieszkańców.
Rozpoczęcie budowy odkrytych basenów „Rawszczyzna od Nowa” – tu się
zatrzymam. Atmosferę, jaka towarzyszyła tej inwestycji, od samego początku
doskonale Państwo pamiętacie, ale jestem przekonany, że szczęśliwie dotrwamy
do jej zakończenia i ten kultowy dla mieszkańców obiekt zostanie oddamy
jeszcze w tym miesiącu.
Budowa bloków mieszkalnych na terenie po byłych zakładach Gambo – jest to
dla mnie szczególnie ważne wydarzenie, gdyż po wielu latach bezskutecznych
działań udało się rozwiązać problemy mieszkańców okolicznych bloków,
związane z uciążliwym sąsiedztwem, a z drugiej strony – zrewitalizować ten
obszar i zagospodarować go w atrakcyjny sposób.
Ktoś kiedyś użył takiego sformułowania, że „zaasfaltowaliśmy” Ostrowiec.
Drodzy Państwo! Tylko w 2017 r. zrealizowaliśmy zadania drogowe na kwotę
ponad 16 mln zł: ulica Rzeczki, ulica Północna, ulica Las Rzeczki, Boczna od
Kilińskiego, Jutrzenki, remont Staszica, Sportowej, Rudzkiej, Akacjowej,
Gombrowicza, Podgórze, Kolonii Robotniczej. Rozpoczęliśmy inwestycje na
Targowisku Miejskim. Mam tu na myśli budowę hali „Mój Rynek”, która ożywi
to ulubione przez mieszkańców miejsce zakupów i w sposób diametralny
poprawi warunki handlu w naszym mieście.
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Drodzy Państwo! Ostrowieckie Targowisko jest liderem i największym placem
targowym w całym województwie. Ta inwestycja to także wyraz szacunku dla
setek samozatrudniających się osób, które z prowadzonej tu działalności
utrzymują swoje rodziny. Warto uzupełnić, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie wie,
że w czwartek w ubiegłym tygodniu, że czwartek był pierwszym dniem
w ubiegłym tygodniu, kiedy klienci mogli kupić, a handlujący sprzedać swoje
towary na nowo wybudowanej hali.
Drodzy Państwo! Nie możemy także pominąć środków otrzymanych na
termomodernizację i rewitalizację budynku Miejskiego Centrum Kultury,
Urzędu Miasta, Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”. Złożyliśmy
też skutecznie projekt na modernizację Pływalni i zakup wyposażenia. To także
ponad 2 mln zł na kolejny II etap ulicy Las Rzeczki.
Drodzy Państwo! Najbardziej kapitałochłonny i czasochłonny program to
rewitalizacja obszarów o silnym potencjale gospodarczym i społecznym,
złożony w ubiegłym roku. Całkowita wartość tego projektu to ponad 34 mln zł,
a kwota z zewnętrznych środków dofinansowania ze środków unijnych to ponad
23 mln. Jak Państwo wiecie, w tym roku podpisaliśmy już tą umowę. To będzie
11 zadań realizowanych w najbliższych, w najbliższym okresie.
Wymieniłem tylko tej najważniejsze zadania, które wprost będą wpływać na
rozwój miasta i życie nas, naszych mieszkańców. Jak już wcześniej
wspomniałem, po raz kolejny nie były podnoszone podatki i opłaty, a także – co
bardzo ważne – nie wzrosła cena wody i ścieków. Obniżamy podatki od
środków transportowych, czym odciążamy mieszkańców i przedsiębiorców.
Przyczynia się to do rozwoju przedsiębiorczości, stabilizacji i tworzenia
warunków do inwestowania. To jest trudne i żmudne, wymagające wysiłku,
ale momentami ręce opadają, jak niektórzy przeszkadzają i psują ten pozytywny
wizerunek Ostrowca, który trudno zbudować, a łatwo szargać.
Przez ostatnie 3 lata przyczyniliśmy się do powstania ponad 900 miejsc pracy.
Obserwujemy, jak rozwijają się już istniejące firmy takie jak: WOST, KRAM,
CLIMATIC, Subtille, a także te, które dopiero rozpoczynają działalność
w naszym mieście, jak chociażby szwajcarski Motorex.
Moim priorytetem było stworzenie zasobów gminnych nieruchomości,
gdyż przez wiele lat Ostrowiec praktycznie nie posiadał terenów
inwestycyjnych. Obecnie dysponujemy ponad 50 ha gruntów, które zakupione
zostały za Państwa kadencji, dzięki Państwu, Państwa poparciu, Państwa
wszystkich tutaj obecnych poparciu. A 15 ha w ubiegłym roku zostało włączone
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dwie pierwsze działki z tego terenu zostały
już sprzedane nabywcy, który będzie tam realizował zadania inwestycyjne,
polegające na budowie kolejnego zakładu pracy. Nie zapominamy także
o innych dziedzinach życia. Kolejny rok utrzymujemy podwyższony standard
w ostrowieckiej oświacie. Tu chciałbym podziękować Pani Wiceprezydent, Pani
Marzenie Dębniak, która nadzoruje bezpośrednio system oświaty.
Potwierdzeniem naszych działań jest przyznana naszemu miastu branżowa
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Nagroda „Samorządowy Lider Edukacji” za efektywne i nowatorskie działania
w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzanie oświatą. To jest nagroda,
którą miałem zaszczyt i przyjemność odebrać w Krakowie, najstarszym
uniwersytecie, w hali Collegium Novum, i to jest nagroda przyznawana przez
środowisko profesorów oświaty.
Należy w tym miejscu wspomnieć także o bogatej ofercie imprez kulturalnych
i rozrywkowych dla mieszkańców, przedsięwzięć promocyjnych w zakresie
sportu, ale tu jesteśmy osamotnieni, jak Państwo wiecie, wszystko spada tylko
na miasto, ale zrobiliśmy też dużo dedykowanych działań dla najmłodszych
mieszkańców naszego miasta. Odbyły się już dwie edycje Mlecznej Gali – akcji
wyjątkowej w skali kraju, mającej na celu wypromowanie naszego miasta jako
ośrodka prorodzinnego i otwartego na potrzeby młodych rodzin. Podjęliśmy
również szereg konkretnych działań służących poprawie jakości powietrza
i szeroko rozumianej ekologii. Realizujemy działania profilaktyczne,
które dotyczą dziedzin zdrowia nie objętych publiczną opieką zdrowotną.
To również element wyróżniający nas w grupie polskich samorządów.
Drodzy Państwo! Kontynuujemy działania ze strefy inicjatywy i aktywności
obywatelskiej poprzez ścisłą współpracę z radami osiedlowymi. Realizujemy
bardzo dobry program „Osiedle od Nowa”. Zwiększyliśmy środki na Budżet
Obywatelski. Chciałbym w tym miejscu podziękować zarządom osiedli
wszystkich rad osiedlowych, które w sposób wyjątkowy przyczyniają się do
integracji środowisk lokalnych, pomagają mieszkańcom rozwiązywać nurtujące
ich codzienne problemy i jest to również moment, żeby podziękować
organizacjom pozarządowym, które bardzo aktywnie włączają się i uczestniczą
w realizacji zadań miasta. Należy ponadto wspomnieć o właściwie prowadzonej
polityce społecznej i tu się zatrzymam, żeby uzmysłowić Państwu o stale
zmniejszającej się liczbie osób korzystających ze stałych i okresowych
zasiłków. Drodzy Państwo, to świadczy także o poprawie sytuacji materialnej
naszych mieszkańców.
Dbamy o estetykę naszego miasta i trzeba naprawdę być zaślepionym, aby tego
nie widzieć. ma to swoje odzwierciedlenie w nowych aranżacjach zieleni
miejskiej, powstających strefach rekreacji, wymianie urządzeń zabawowych,
wiat przystankowych, oświetlenia ulicznego. Podnosimy standardy ogólnie
rozumianego porządku na chodnikach i drogach gminnych i na terenach
zielonych, za które odpowiada miasto.
Działania, które Państwu przestawiłem, oczywiście w bardzo skrótowy sposób,
to efekt naszej wspólnej pracy w ciągu całego minionego roku. Na bieżąco
w nich Państwo uczestniczyliście i za to chciałbym serdecznie wszystkim
podziękować.
Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta oraz pracownikom całej sfery
samorządowej. Chciałbym wyróżnić wszystkich prezesów naszych spółek
i dyrektorów jednostek podległych, za ich pracę na rzecz mieszkańców.
Proszę w ten sposób też podziękować swoim pracownikom. Dziękuję obecnym
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tutaj na sali przedstawicielom ostrowieckich mediów za – co bardzo ważne –
rzetelne informowanie naszych mieszkańców o wszystkich podejmowanych
przez nas działaniach. I dziękuję naszym mieszkańcom za życzliwość i wiele
ciepłych słów uznania oraz szereg uwag, spostrzeżeń, bo one są bardzo ważne
i pomocne w codziennej, trudnej przecież pracy.
Szanowni Państwo! Na zakończenie poproszę Państwa Radnych o przyjęcie
sprawozdania i udzielenie absolutorium. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec za rok 2017 był przedmiotem obrad
wszystkich Komisji Rady Miasta. Poproszę teraz Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii Komisji. Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – M. Łata – Komisja
Edukacji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – 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 – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Myślę, że wzorem lat
ubiegłych, również Kluby przygotowały swoje stanowiska w sprawie tej
niezwykle ważnej. Poproszę o zabranie głosu Przewodniczącego Klubu Prawa
i Sprawiedliwości i poproszę o stanowisko Klubu.
Przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – D. Kaszuba –
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawiam stanowisko
dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2017.
Szanowni Państwo! Od początku tej kadencji i konsekwentnie w naszych
interpelacjach i zapytaniach na sesjach, zwracaliśmy uwagę Panu Prezydentowi
na istotne dla mieszkańców sprawy. Z kilkunastu propozycji złożonych do
budżetu miasta w poprzednich latach niektóre obiecano zrealizować, lecz
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zdecydowaną większość odrzucono, bo tak należy rozumieć brak stosownych
zapisów budżetowych. Pragnąc pokazać faktyczny brak chęci do współpracy
ze strony Pana Prezydenta przypomnę z kolei kilka z naszych wniosków
zgłaszanych, które z jakiegoś powodu nie znalazły uznania rządzących. I tak, po
pierwsze – realizowany poprzedni Budżet Obywatelski wykorzystał
przydzielone 150 tys. zł. Mimo zapowiedzi o zwiększeniu środków
zaplanowano na 2017 r. nieco większa kwota naszym i mieszkańców zdaniem
jest zbyt niska w stosunku do społecznych oczekiwań. Sama procedura
głosowania wymaga jeszcze dopracowania i zmian. Sugerowana przez nasz
Klub propozycja uruchomienia głosowania elektronicznego nadal nie znajduje
poparcia. Trudno się dziwić, że frekwencja głosowania pozostaje wciąż na
niskim poziomie, co jest sprzeczne z samą ideą Budżetu Obywatelskiego, który
miał aktywizować lokalne społeczności. Zastrzeżenia ze strony mieszkańców
budzi również sposób przeprowadzenia głosowania, zaś nasza sugestia
wprowadzenia głosowania przez internet nadal nie jest realizowana. Po drugie:
mimo przytaczanych przykładów zdarzeń z udziałem pojazdów i pieszych
w innych miastach, także tych bliskich naszemu miastu, propozycja budowy
przystanków antykatastroficznych nie jest realizowana. Propozycje budowy
nowych wiat w miejscach zaproponowanych przez radnych naszego Klubu nie
są rozważane i realizowane. Co więcej, wielomiesięcznym milczeniem pomijana
jest propozycja ostatecznego uregulowania wyglądu herbu Gminy, który jest
nieprawidłowy w opinii heraldyków. Blokuje to szanse uregulowania wizerunku
herbu i nie daje możliwości do wprowadzenia sztandaru i flagi Gminy jako
elementów, z którymi mogą utożsamiać się wszyscy mieszkańcy. Symbole są
ważne. Czy ktoś wyobraża sobie podobną bezczynność czynników
państwowych, gdyby w grę wchodziły podobne wątpliwości wobec godła
narodowego i flagi biało – czerwonej? Po piąte: zauważamy, że można realnie
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez przeznaczenie
środków na ponadnormatywne patrole piesze i zmotoryzowane Policji, jak
czyniono w latach ubiegłych. Także tej inicjatywy Pan Prezydent nie popiera, bo
w budżecie na rok 2017 nie przeznaczył na to środków, podobnie zresztą jak
w roku bieżącym. Co dalej. Budżet Gminy, Szanowni Państwo, zakładał
wypłatę dużych środków na realizację odkrytych basenów na „Rawszczyźnie”.
Wobec kontrowersji w tej sprawie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
złożył we wrześniu 2017 r. projekt uchwały zlecający Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta kontrolę dokumentacji. Niestety, projekt uchwały został odrzucony
głosami radnych KWW Jarosława Górczyńskiego. Gdy opozycyjny Klub
Radnych proponuje konkretne wyjaśnienie i rozwianie wątpliwości, rządząca
większość powinna nasze stanowisko jednomyślnie poprzeć. Tym bardziej,
że duże inwestycje uruchomiono bez odpowiednich pozwoleń. Czego obawiał
się Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego, nie wiemy.
I również wrześniowy wniosek, mówię o 2017 r., wniosek naszego Klubu.
W związku z brakiem zgodności celu darczyńcy ze zgłaszanymi potrzebami
13

ostrowieckiego szpitala, został odrzucony. Mimo, że sugerowaliśmy zmiany
w związku z możliwością uzyskania 85% dofinansowania zewnętrznego na
proponowany sprzęt. Co więcej. Mieszkańcy zdają sobie sprawę
z zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście, zwłaszcza w okresie
grzewczym, dając temu wyraz na spotkaniach rad osiedlowych i w kontaktach
z radnymi. Konkretne odczyty może dać zainstalowanie czujników mierzących
ilość zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi PM 2,5 i PM 10, niestety bez
poparcia tego pomysłu. Podobnie odrzucona została, ogłoszona wcześniej,
propozycja zakupu, wzorem innych miast, czujników czadu dla najuboższych
mieszkańców miasta.
Szanowni Państwo! Jak świadczą powyższe przykłady, brakuje pewnego
dialogu i zrozumienia pomiędzy opozycyjnym Klubem a Panem Prezydentem.
Nasze inicjatywy są blokowane lub odrzucane. W takiej sytuacji oczywistym
jest, że nie jesteśmy równo traktowani jako współtwórcy budżetu.
Szanowni Państwo! Budżet Gminy jest tworzony m.in. w oparciu o politykę
finansową obecnego rządu. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzyma
się więc przy udzielaniu absolutorium Panu Prezydentowi Jarosławowi
Górczyńskiemu. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Poproszę
o zabranie głosu Przewodniczącego Klubu Wyborczego Wyborców Jarosława
Górczyńskiego.
Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jarosława Górczyńskiego – M. Łata –
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent! Panie i Panowie
Radni! Szanowni Państwo! Za nami już kolejny rok kadencji Pana Prezydenta
Jarosława Górczyńskiego oraz Rady Miasta w tym składzie. Analizując
przedstawione dokumenty, dotyczące budżetu, należy stwierdzić, że był to
budżet proinwestycyjny, nastawiony na wsparcie rozwoju miasta. Ważnym
i godnym podkreślenia jest fakt, że konsekwentnie kontynuowana była polityka
finansowa, zaproponowana już na początku kadencji przez Pana Prezydenta,
która polegała na nie zwiększaniu obciążeń dla mieszkańców miasta i – pomimo
wzrostu ustalonych stawek podatku od nieruchomości i środków transportu –
zostały one utrzymane na poziomie z roku poprzedniego, a stawki podatku od
środków transportu nawet obniżone o kolejne 5%. Ważne jest, że nie wzrosła
cena wody i innych mediów zależnych od spółek gminnych i nasi mieszkańcy
tego nie muszą odczuwać we własnej kieszeni. Na uwagę zasługują działania
Pana Prezydenta w zakresie tworzenia warunków dla inwestorów przez wykup
lub konsolidację terenów inwestycyjnych oraz odpowiednie ich przygotowanie
dla potencjalnych inwestorów, a także programy wsparcia dla przedsiębiorstw,
działających w sferze produkcji. Wierzymy, że działania te w pozytywny sposób
wpłyną na rozwój i promowanie przedsiębiorczości, jak i przełożą się na poziom
dochodów budżetu miasta również i w tym roku. Na dobrą koniunkturę
gospodarczą miasta ma i musi mieć fakt, że Ostrowiec Świętokrzyski stał się
w regionie liderem w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych,
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o czym świadczą m.in. pozyskiwanie dofinansowania do przebudowy
i modernizacji Ostrowieckiego Browaru Kultury, który już niedługą będzie dla
mieszkańców pełnił ważną, kulturotwórczą rolę i zmieni nie do poznania
kulturalna mapę Ostrowca Świętokrzyskiego, a służyć będzie przez wiele lat
wielu pokoleniom Ostrowczan. Należy wspomnieć również o projektach
termomodernizacji Kina „Etiuda”, o finansowaniu prac przy budowie Centrum
Tradycji Hutnictwa. Dużym ułatwieniem dla mieszkańców była również
budowa hali targowej i dalsza modernizacja Targowiska Miejskiego, a także
inwestycje drogowe, jak choćby dalsze prace przy budowie ulicy Rzeczki, ulica
Las Rzeczki i innych, mniejszych i większych ulicach. Należy zwrócić uwagę
na absorpcję środków zewnętrznych przez spółki i jednostki Gminy, dzięki
którym realizowany będzie w tym roku szereg programów, zarówno
inwestycyjnych, mających poprawić bazę dydaktyczna naszych szkół, czy zakup
pomocy dla zwiększenia efektywności nauczania, a także poprawić efektywność
energetyczną budynków. Gratulacje należą się za pozyskanie dofinansowania
w wysokości 23 mln zł na rewitalizację obszarów zdegradowanych, o silnym
potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, dzięki której poprawi się wizerunek miasta
i komfort życia mieszkańców. Nie należy zapominać o tym, że Ostrowiecka
Spółdzielnia Mieszkaniowa i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” są
partnerami Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym projekcie, a nie jest to
popularne działanie w innych miastach i powiatach Polski. I już w tym roku
będą realizować dzięki temu właśnie na własnych terenach inwestycje
i modernizacje za ponad 1 mln 600 tys. zł. Cieszy fakt – o czym już było
mówione – że na terenach po Gambo wreszcie został uporządkowany teren,
a tempo prac budowlanych wskazuje, że mieszkania w tam powstających
blokach zostaną oddane mieszkańcom jeszcze w tym roku, co na pewno
pozytywnie wpłynie zarówno na estetykę, jak i bezpieczeństwo i komfort życia
obywateli tej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Ważne dla
mieszkańców jest to, że rządzący wsłuchują się w ich głos, o czym świadczy
ciągłe udoskonalanie i rozwijanie idei budżetu obywatelskiego oraz
przeznaczanie na ten cel, a także dla startujących w konkursach organizacji
pozarządowych coraz większych środków. Na uwagę zasługuje również dbałość
o zdrowie mieszkańców poprzez próbę dostępu na terenie miasta do tak ważnej
dla coraz – niestety – większej liczby mieszkańców przychodni onkologicznej,
przez prowadzenie programu szczepień profilaktycznych dla dzieci, a także
badania profilaktyczne dzieci i seniorów, akcje typu „Sobota ze zdrowiem”,
profilaktyka przeciwpróchnicza oraz inne akcje w obrębie ogólno rozumianego
pojęcia zdrowia publicznego i profilaktyki. Pragnę tylko przypomnieć, że
Gmina Ostrowiec – w przeciwieństwie do innych samorządów – nie musiałaby
się zajmować tymi problemami, gdyby one były realizowane z dostatecznym
skutkiem. Na trwałe na mapie naszego miasta zadomowił się problem „Osiedle
Od Nowa”, dzięki któremu każde osiedle może poprawić swoją estetykę
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i ułatwiać codzienne funkcjonowanie mieszkańców poszczególnych osiedli.
Należy zauważyć kontynuację wielu korzystnych zjawisk, które nastąpiły
w ostrowieckich szkołach, a mianowicie poprawa warunków w placówkach
oświatowych, ciągłe wzbogacanie oferty edukacyjnej i sportowej dla dzieci
i młodzieży w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – tutaj mam na myśli zajęcia rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży w ostrowieckich szkołach w piątkowe popołudnie i w soboty,
dodatkowe godziny z języka obcego, a także możliwość uzyskania w szkołach
certyfikatu językowego, gdzie chyba jako jedyna gmina w Polsce, Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski podeszła z tak należytym szacunkiem, a równie istotny
fakt jest, że doceniono również kadrę pedagogiczną i o tym nie należy
zapominać. Specjalny dodatek tzw. prezydencji do pensji w kwocie blisko
1.000 zł został skierowany do nauczycieli, którzy mogą pochwalić się uczniami
z najlepszymi wynikami w swoim przedmiocie, a cieszy fakt, że Gmina
pozyskuje i planuje pozyskiwanie do placówek oświatowych środków unijnych
na modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz na prowadzenie zajęć
dodatkowych dla swoich podopiecznych. Doskonałą inicjatywą, która pokazuje,
że Prezydent Górczyński wsłuchuje się w głos społeczeństwa Ostrowca, jest
rozpoczęta w 2017 r. reaktywacja otwartych basenów „Rawszczyzna”. Szkoda
tylko, że jakieś osobiste interwencje i taka wielka niechęć do współpracy
sprawiły, że mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego już w zeszłym roku nie
mogli cieszyć się z tej atrakcji. Mam nadzieję, ze już nic i nikt nie przeszkodzi
w otwarciu tej inwestycji, by po kilkunastu latach przerwy ostrowczanie mogli
już niebawem zażywać kąpieli wodnych i słonecznych, w miejscu – można
powiedzieć – sentymentalnym, jakim będzie „Rawszczyzna od nowa”.
Ostrowieccy kibice dostrzegają wsparcie dla ostrowieckiego sportu, bez którego
byłoby niemożliwe utrzymanie wielu sekcji, zarówno juniorskich, w których
rozpoczyna przygodę ze sportem tysiące młodych ostrowczan, jak i drużyn
seniorskich. Nas poziomie seniorskim nie byłoby siatkówki w najwyższej lidze,
z dwoma tysiącami kibiców na meczach, piłki nożnej walczącej w każdym
meczu o każdy punkt dla tysięcy kibiców, piłki ręcznej w pierwszej lidze. Nie
byłoby sukcesów waterpolistów, pływaków, czy nie byłoby sukcesów sekcji
boksu. Można tylko żałować, że wsparcie dla klubów sportowych pochodzi
w zasadzie z tylko jednego źródła – Gminy Ostrowiec. Należy zauważyć, że
sport to w dzisiejszych czasach również doskonała promocja miasta i regionu,
a także szansa dla samorządów i lokalnego biznesu na przedstawienie swojej
oferty produktu i warto z tej formy korzystać. Postawię nawet tezę, że gdyby
inne samorządy promowały się poprzez sport i finansowały go na podobnym
poziomie co Gmina Ostrowiec, to jestem przekonany, że nasi sportowcy
walczyliby o jeszcze wyższe cele, bo nasi kibice zasługują na sport na
najwyższym poziomie, ponad wszelkimi podziałami. Dostrzegamy dbałość
o estetykę i wygląd miasta. Ulice, chodniki, przynajmniej te, które są
w zarządzie Gminy Ostrowiec, bo o innych nie będę dzisiaj mówił, są
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posprzątane, w zimie odśnieżone, dobrze utrzymane, a Zakład Usług Miejskich
sprawia, że zieleń miejska jest należycie pielęgnowana, a mieszkańcy widzą te
działania i mówią, że miasto pięknieje i dziękują za to, że jest zielono, że jest
ukwiecono, że są nowe donice i nie wierzą w to, że są malkontenci, którym to
przeszkadza. Wystarczy spojrzeć na niektóre ronda, jak mogłoby wyglądać
nasze miasto. Warto zwrócić uwagę na ostrowiecki Rynek, który wreszcie tętni
życiem i wszystkie pokolenia ostrowczan – od malucha do seniora – mogą
spotkać się w tym miejscu, nie tylko w czasie wielu imprez tam
organizowanych, ale codziennie usiąść z przyjaciółmi i w przyjemnej
atmosferze miło spędzić czas. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć
o imprezach dla mieszkańców, organizowanych przez jednostki gminy, które
tłumnie gromadziły tysiące ostrowczan – zarówno na Rynku, w Amfiteatrze, na
Stadionie Miejskim, Hali Widowiskowo – Sportowej, a w czasie których
uczestnicy zadowoleni z dumą dostrzegali zmiany, które zachodzą w naszym
mieście, w każdej dziedzinie życia. Słuchając mieszkańców, Panie Prezydencie,
mieszkańcy Ostrowca mówią to publicznie i życzą sobie, żeby Pan dalej
inspirował ich od nowa. Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty, a także
obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej oraz stan
zobowiązań finansowych miasta na koniec 2017 r., Klub Radnych Komitetu
Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego będzie głosował za
przyjęciem uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec za 2017 r. oraz
oczywiście za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego za 2017 r. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Radnego Andrzeja Pałkę
o zabranie głosu.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Mili Goście! Pozwolę sobie krótko powiedzieć. Co do projektu, na
pewno niezrzeszeni będziemy popierać. Mamy już jedno zdanie w tej materii,
natomiast chcę zwrócić uwagę na uwagi zwrócone, dlaczego Klub moich
sąsiadów się wstrzyma. Policja jest – Kolego Dariuszu – powiatowa. Ja myślę,
mówiłem wcześniej na jednej z sesji, że dobrze by było patrole mieszane, żeby
było – policjant i strażnik, a wtedy byłoby to zdrowe i w porządku. Odnośnie
odrzucony wniosek – mnie to bolało i do tej pory boli i nie tylko mnie – czy na
festynach zapytać, co ludzie mówią, znajdziemy wiele informacji. Moi Kochani!
Jeżeli darowizna jest, niech będzie ten echokardiograf, jakie było założenie
i celowa darowizna, a potrzeby są jeszcze inne, gdyby ona była przyjęta na
zasadzie „dziękujemy za i prosimy o więcej”, uważam, że nie byłoby tu
problemów. Jeżeli jesteśmy w stanie nawet pomagać innym samorządom, spoza
nawet i powiatu i dalej, o czym było przed sesją. To są takie sprawy, na które
warto zwrócić uwagę. Nie chciałbym tam wnikać dalej, żeby nie szukać
„odbijania piłeczki”, bo środków można znaleźć bardzo wiele. Słyszeliśmy
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o gospodarowaniu, o oszczędnym gospodarowaniu, o czym podkreślał Pan
Prezydent w swej wypowiedzi. Myślę, że pasowałoby, żeby po drugiej stronie,
w tym szerszym, który jesteśmy jedną częścią – mówię o Powiecie – podobnie
postąpić. Nie mielibyśmy nawet i większego problemu w naszym Szpitalu, nie
byłoby podwójnych płac, załóżmy, za jedno stanowisko. To tylko tyle. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Dariusza Kaszubę.
Przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – D. Kaszuba –
Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Pani Prezydent! Przepraszam, że ad
vocem zabieram głos, ale prosiłbym o odnotowanie, że po raz pierwszy mamy
do czynienia z polemiką dotyczącą stanowiska jakiegoś klubu, wygłoszoną
przez radnego klubu innego. Jest to tak dziwne i zaskakujące, że nie mogłem
powstrzymać się od prośby o zabranie głosu, zaś cóż? Każdy ma swoje poglądy,
my swoje wyartykułowaliśmy. Jeżeli ktoś chce się odnieść do stanowiska klubu,
to może czyniłby to w formie bardziej przemyślanej i w czasie również
odpowiednim, bo nie wydaje mi się tutaj by dyskusja między klubami miała
teraz zaistnieć, a na to się zanosi. Więc nie wiem, czy to jest do końca dobry
pomysł by naprędce przygotowane uwagi wygłosić w tym miejscu i robić z tego
jakiś swój osobisty kapitał. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Goście! Ja chciałem się właśnie odnieść do tego, co
mówił Kolega Darek – Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo to
mnie zabolało, że dlaczego miasto czujniki, na szpital. No i przecież radni
naprawdę są zmotywowani, żeby takie sprawy pomagać, ale jak może być,
Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, jeżeli wydaje się tyle pieniędzy,
Starosta wydaje na przegrane sprawy i jeszcze tyle pieniędzy wydane jest darmo
na pensję pani doradcy Starosty, to ten Szpital by na pewno nie wyglądał tak,
jak wygląda. To jest dla mnie żałosne, bo ja chodzę do Szpitala, bo ludzie
mówią i jakie są tak warunki to są tragiczne. A tu zarzucanie, że czujników?
Przecież Starosta może też zakupić, no. Wspólnie powinno się działać.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Państwo Radni! Proszę
o wypowiedzi do sprawozdania, a nie takie inne wypowiedzi. Bardzo proszę,
jeśli do sprawozdania Państwo macie uwagi to zapraszam do dyskusji. Czy ktoś
z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski za rok 2017. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 18 głosami za, przy
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2 wstrzymujących przyjęliśmy projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2017.
Radni Radny Miasta – stosunkiem głosów: 18 – za, przy 2 głosach
wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych – podjęli uchwałę w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2017.
Patrz uchwała Nr LX/47/2018 – załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Państwo! Zacni Goście! Chcę podziękować wszystkim
Państwu, którzy zgodnie z konkretami, z tym, co przedstawiliśmy, z tym, co
Państwo obserwujecie, widzicie, uczestniczycie, poparliście i potwierdziliście.
Jest mi przykro i mam tutaj taki żal, ale żal mi jest kolegów tutaj tych dwóch, bo
oni musieli zrobić, zachować jak się zachowali. Ja staram się to zrozumieć, bo
z tymi liczbami i z tymi kontrargumentami nie sposób polemizować. Szanowni
Państwo! Króciutko. Już jest po głosowaniu. Budżet Obywatelski – było
150 tys., zwiększono na 200 tys., a dodatkowo „dołożono” 150 tys., czyli
podniesiono o ponad 100% – to ja tu nie rozumiem.
Wiaty. Drodzy Państwo! Czytacie gazety – przetarg na 40 nowych jest
ogłoszony. Pojawią się wiaty, będziemy uzgadniać, gdzie je postawić.
Herb – cały czas jest aktualny, zmieniają się przepisy, temat jest aktualny
od wielu kadencji.
Ponadnormatywne patrole Policji. Jakby nie było donosów od kilku osób na tą
Policję, to Policja by miała więcej czasu na robienie i pilnowanie porządku,
a nie na zajmowanie się donosami.
Odkryte baseny – przemilczę. Państwo się przekonacie w najbliższym czasie
i Państwo będziecie chodzić na te baseny z dzieciakami. Życzę dobrego
samopoczucia na tych basenach.
Szpital – Radny Sajda, tutaj Pan Radny Andrzej Pałka wyraźnie powiedział. Nie
chcę się wyrażać, nie chcę dobijać.
Zanieczyszczenie powietrza – zapraszam do MEC – u – proszę zobaczyć, ile
osób jest podłączonych i jak my realnie walczymy z niska emisją. Wiemy, jaka
jest sytuacja.
Drodzy Państwo! Nie chcę tutaj przeciągać. Bardzo dziękuję za rozsądek, za
optymizm i myślę, że to też dodaje sił – powiem tak – dosadnie do tego, żeby
jeszcze mocniej działać, wspierać i budować pozytywną markę miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję.
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2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
punktu porządku obrad, mianowicie udzielenia absolutorium – jest to projekt
uchwały dotyczący udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego za rok 2017. Projekt uchwały był również przedmiotem
obrad wszystkich komisji. Wysłuchaliśmy wcześniej stanowiska Komisji
Rewizyjnej. Proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji.
Proszę Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji 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. I proszę
Przewodniczącą Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – 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? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2017. Kto jest za
przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że przy 18 głosach za i 2 wstrzymujących, przyjęliśmy
absolutorium – projekt uchwały, a w zasadzie już uchwałę dotyczącą udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Radni Radny Miasta – stosunkiem głosów: 18 – za, przy 2 głosach
wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych – podjęli uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za
rok 2017.
Patrz uchwała Nr LX/48/2018 – załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu, Panie
Prezydencie.
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Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo! Bardzo serdecznie
dziękuję w imieniu własnym, współpracowników, pracowników, prezesów,
dyrektorów, kierowników jednostek, bo to jest nasza – podkreślę – wspólna
praca. Bardzo mi jest z tego tytułu miło. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Pozwolicie
Państwo, ze ja powiem słów kilka, podsumowując te dwa jak ważne punkty
obrad dzisiejszej sesji. Wysoka Rado! Państwo Radni! Panie Prezydencie!
Każdy z klubów dokonał oceny pracy Pana Jarosława Górczyńskiego –
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2017. Oceny były różne,
ale nie mnie tu oceniać postawę Państwa, czy też przesłanki, które skłoniły
Państwa do takiego, a nie innego głosowania w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta. Pozostawiam to Państwa sumieniu. W mojej zaś ocenie,
niezaprzeczalne pozostają fakty dalszej, energicznej pracy Pana Prezydenta –
Jarosława Gorczyńskiego na rzecz miasta i jego mieszkańców. Nie miały na tę
pracę wpływu w minionym roku ani przesłuchania radnych, pracowników
Urzędu Miasta, spółek miejskich w sprawie budowy basenów na Rawszczyźnie.
Nie miał tez wpływu toczący się proces przeciwko Pani Wiceprezydent Miasta –
Marzenie Dębniak. Nieustanne trudności związane z przekazaniem dotacji do
Starostwa powiatowego, a w zasadzie dotacje do szpitala powiatowego na zakup
echokardiografu – ciągnąca się sprawa przez pół roku, w rezultacie kończąca się
zakupem tegoż sprzętu. Wiemy, kto za tym stoi i kto w tym czasie przeszkadzał.
Prace nad dalszą zmianą wizerunku miasta, poprawy warunków zamieszkania
mieszkańców miasta przebiegały równolegle z wymienionymi przeze mnie
trudnościami, a mimo to ani przez chwilę nie zwolniły tempa. Był to kolejny rok
ciężkiej pracy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Pani
Wiceprezydent Marzeny Dębniak, Pani Skarbnik Elżbiety Pichór i wszystkich –
podkreślam – wszystkich pracowników Urzędu Miasta, spółek miejskich
i zakładów budżetowych, placówek kulturalnych, ludzi pracujących wspólnie
z Prezydentem Miasta nad tym, by to miasto było coraz piękniejsze i ludziom
żyło się tu znacznie lepiej. Dziękuję też mediom, bo wasza szczera i taka – może
nie krytyka, a właściwe podejście do tego, co dzieje się w mieście i do oceny
pracy zarówno Rady Miasta, jak i Prezydenta Miasta – jest taką obiektywną
oceną i za to Wam bardzo dziękuję. Ja, w imieniu swoim i myślę, że również
Państwa Radnych, którzy utożsamiają się z moją wypowiedzią, wszystkim Wam
Państwu bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Przed nami, za kilka
miesięcy, wybory samorządowe. Nikt dotychczas oficjalnie, zresztą zgodnie
z przepisami prawa, nie zgłosił kandydatów na funkcję Prezydenta Miasta –
Ostrowca Świętokrzyskiego w nowej kadencji. Uważam, że Pan, Panie
Prezydencie, powinien podjąć to wyzwanie, bo oceniając Pana pracę przez te 4
lata, myślę, ze jest Pan najlepszym kandydatem. Oddając swój głos na Pana
kandydaturę 4 lata temu, uważam, że nie zawiódł Pan moich oczekiwań, że to,
co się w mieście działo i dzieje, to jest w zasadzie Pana praca i wszystkich
z Panem współpracujących osób. Za to serdeczne podziękowania z mojej strony.
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Gratuluję Panu tych dokonań, które w tym czasie zdążył Pan w mieście zrobić
i myślę, że podejmując wyzwanie pracy samorządowej w dalszym ciągu, będzie
Pan dalej spełniał oczekiwania mieszkańców Ostrowca. Życzę Panu tego
z całego serca i gratuluję.
Przechodzimy, proszę Państwa do kolejnego punktu porządku naszych obrad,
a mianowicie…
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Czy można o przerwę techniczną, Pani
Przewodnicząca, prosić, parę minut?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Myślę, że tak, bo jest troszkę
duszno, więc 15 minut przerwy ogłaszam i po przerwie się widzimy.
Przerwa w obradach trwała od godz. 16.12 do godz. 16.39.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – wznawiamy obrady.
Przechodzimy do realizacji kolejnego projektu uchwały.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały,
tj. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji
Samorządowej oraz Komisji ds. Rodziny. Proszę Przewodniczących
o przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – Kamil Długosz – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – Marta Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych ma uwagi, pytania do projektu uchwały? Jeśli nie ma pytań, poddaję
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto z Państwa Radnych jest za
przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że
uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr LX/49/2018 – załącznik nr 10 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie, tj. do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobie i trybu
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sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
I tutaj, proszę Państwa, mam prośbę o naniesienie autopoprawki do projektu
uchwały, tzn. po punkcie 6 „Przedszkole Publiczne nr 16, os. Pułanki 6” trzeba
dodać punkt 7 „Przedszkole Publiczne nr 19, os. Ogrody 20”, a dalsze punkty
ulegną przenumerowaniu.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury
i Sportu oraz przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii. Proszę Przewodniczącego Komisji Edukacji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – Mariusz
Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Włodzimierz Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma
uwagi, pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do
głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów
finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów. Kto jest za przyjęciem
projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że
uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobie i trybu sporządzania
planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
Patrz uchwała Nr LX/50/2018 – załącznik nr 11 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały –
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisji Budżetu,
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta, Komisji Samorządowej oraz Komisji
ds. Rodziny. Proszę Przewodniczących o przedstawienie opinii komisji. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Włodzimierz Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii.
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Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artur Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o opinię
Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – Kamil Długosz – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – Marta Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa ma pytania do
projektu uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr LX/51/2018 – załącznik nr 12 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
w sprawie sprzedaży działek gruntu, położonych przy ul. Zbożowej. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji o opinię.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artur Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma
uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim przechodzimy do głosowania
projektu uchwały dotyczącej sprzedaży działek gruntu, położonych przy
ul. Zbożowej. 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 sprzedaży działek gruntu.
Patrz uchwała Nr LX/52/2018 – załącznik nr 13 do protokołu.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny, siódmy już projekt
uchwały, dotyczący ustanowienia służebności przesyłu, na rzecz spółki Miejskie
Wodociągi i Kanalizacja, polegające na prawie korzystania z części działki
położonej przy ul. Iłżeckiej, należącej do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
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Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artur Zawadzki –
Komisja Strategii 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 ustanowienia służebności przesyłu.
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 ustanowienia służebności
przesyłu.
Patrz uchwała Nr LX/53/2018 – załącznik nr 14 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości, czyli działek o łącznej powierzchni 0,1367 ha,
położonych w rejonie ulic Jana Samsonowicza i Rudzkiej. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta, zabierze głos
Wiceprzewodniczący Komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artur Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę radnego Andrzeja Pałkę o zabranie
głosu.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Mili Goście! Panie Prezydencie! Myślę, że już raz wyrażałem się,
dobre działanie w kierunku scalenia, aby była jedna masa i aby pozyskać
potencjalnego nabywcę. I myślę, że w tym kierunku idą te prace. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę. W takim
razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości, w rejonie ulic Jana Samsonowicza i Rudzkiej. 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.
Patrz uchwała Nr LX/54/2018 – załącznik nr 15 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy również nabycia nieruchomości, czyli działek o łącznej powierzchni
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0,1150 ha, położonych w rejonie ulic Jana Samsonowicza i Rudzkiej. Również
projekt uchwały opiniowany był przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Proszę o opinię Komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artur Zawadzki –
Komisja Strategii 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 głosujemy
projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości, położonej w rejonie ulic
Jana Samsonowicza i Rudzkiej. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto
jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr LX/55/2018 – załącznik nr 16 do protokołu.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
również dotyczy nabycia nieruchomości położonych w Ostrowcu
Świętokrzyskim, tj. 3 działek gruntu, położonych przy ul. Akacjowej. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
o opinię Komisji, Wiceprzewodniczący ma głos.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artur Zawadzki –
Komisja Strategii 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 głosujemy
projekt uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości położonych w Ostrowcu
Świętokrzyskim, przy ul. Akacjowej. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości
położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr LX/56/2018 – załącznik nr 17 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały też
dotyczy nabycia nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim,
w rejonie od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza. Projekt
uchwały również był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Proszę Wiceprzewodniczącego o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artur Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany 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 przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości położonych
w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rejonie od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do
ul. J. Samsonowicza. 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
położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr LX/57/2018 – załącznik nr 18 do protokołu.
12) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny – prawa własności działek
gruntu położonych przy ul. J. Kilińskiego pod budowę drogi. Projekt tej
uchwały był również opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Komisja Strategii ma głos.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artur Zawadzki –
Komisja Strategii 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 przyjęcie
darowizny, prawa własności działek gruntu położonych przy ul. J. Kilińskiego.
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
przyjęcie darowizny.
Patrz uchwała Nr LX/58/2018 – załącznik nr 19 do protokołu.
13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
dotyczący bezprzetargowego wynajęcia gruntu na terenie os. Pułanki,
o powierzchni 9 m2, z przeznaczeniem pod usytuowania kontenera na odpady
komunalne. Również projekt uchwały opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę radnego Artura Zawadzkiego o zabranie głosu.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artur Zawadzki –
Komisja Strategii 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 bezprzetargowego wynajęcia
gruntu na terenie os. Pułanki. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto
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jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie bezprzetargowego wynajęcia
gruntu na terenie os. Pułanki.
Patrz uchwała Nr LX/59/2018 – załącznik nr 20 do protokołu.
14) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały,
nowo wniesionej do porządku obrad dzisiejszej sesji, dotyczący wyrażenia
zgody na wzniesienie pomnika. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Strategii i Rozwoju Miasta, Komisję Samorządową i Komisję
ds. Rodziny. Proszę Przewodniczących Komisji o opinię komisji. Proszę
Przewodniczącą Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – Marta Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Przewodniczącego Komisji
Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – Kamil Długosz – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I proszę Wiceprzewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Artur Zawadzki –
Komisja Strategii 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 Artura
Głąba.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! W wyniku wielu
dyskusji, które miały miejsce w omawianym projekcie uchwały, na komisjach,
w których uczestniczyliśmy, pojawiało się wiele pytań, wątpliwości co do
lokalizacji, kwoty finansowania zadania i o to uzupełnienie danych prosiliśmy
pana naczelnika i obiecał, że takie dane być może się pojawią. I pytanie, czy
możemy być poinformowani o tych wątpliwościach.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa Radnych
chciałby zabrać głos w tym temacie? Proszę radnego Włodzimierza Sajdę
o zabranie głosu.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Goście! Ja mam takie pytanie. Czy – Panie
Prezydencie, czy zdąży się na wybudowanie tego pomnika do 11 Listopada? Bo
ja mam obawę, bo jeżeli będzie tak, jak z basenami, to w tym roku ten pomnik
nie powstanie. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa Radnych
chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę radnego Dariusza Kaszubę o zabranie
głosu.
Radny D. Kaszuba – Szanowni Państwo! Przyglądając się uzasadnieniu
prosiliśmy już na komisjach, bo tak bardziej merytorycznie staram się odnieść
do tego zagadnienia, prosiliśmy pana naczelnika o wyjaśnienie, czy maszt to
rzeczywiście maszt, jakie będą jego koszta budowy i gdzie on będzie
zlokalizowany? Bo mapka zamieszczona w projekcie uchwały nie precyzuje
tego dość dokładnie. Stąd też pytanie, czy takie informacje możemy dzisiaj
uzyskać? Jak również wydaje mi się, że jest to nieco mniejsza inwestycja niż
baseny i na pewno zdąży się ją zrobić do 11 Listopada, niemniej jednak
chcielibyśmy poznać jakieś szczegóły – jeśli to możliwe – przed głosowaniem.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos? Proszę radnego Mariusza Łatę o zabranie głosu.
Radny M. Łata – Tak, jak wynika tutaj z uchwały, rok 2018 – rokiem Jubileuszu
100-Lecia Odzyskania Niepodległości, i to jest wspólne święto wszystkich
Polaków. I myślę, że ponad jakimikolwiek podziałami będziemy głosować
w tym zakresie, żeby nie dzielić, a łączyć. Żeby to święto nie dzieliło tak, jak
niektórzy by chcieli, ale łączyło Polaków. I myślę, że tutaj nic nie zostanie,
żadna zachwiana sytuacja z datą tutaj, rozwiewając obawy pana Sajdy, bo to ma
łączyć, bo to ma łączyć Polaków, 100 – Lecie Odzyskania Niepodległości.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze ktoś z Państwa
Radnych chciałby? Proszę radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – A’propos łączenia: na pewno Klub Radnych Prawa
i Sprawiedliwości przedstawi w kwestii, przepraszam, zgodnie z porządkiem
sesji w punkcie interpelacji, pomysł związany ze 100-Leciem, które ma łączyć,
a nie dzielić. Zaś jeśli można prosić o odpowiedzi na pytania, które złożyliśmy
przed głosowaniem, to ja ponawiam swoją prośbę. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos? Panie Prezydencie, proszę o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo! Tu padły zapewnienia
ze strony Naczelnika Dominika Smolińskiego, więc Panie Naczelniku, tak
króciutko, jakby się Pan ustosunkował.
Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju UM – D. Smoliński – Wysoka
Rado! Szanowni Państwo! Do chwili obecnej nie uzyskałem jeszcze żadnych
informacji tak, jak wspominałem tutaj na poszczególnych komisjach, lokalizacja
tego pomnika będzie uzależniona od przygotowania dokumentacji oraz
przygotowania kilku wariantów z uwagi na warunki geologiczne
i geotechniczne posadowienia takiego pomnika w Parku Miejskim. Więc na
pewno będziemy tutaj kilka takich punktów brali pod uwagę. Co do kwoty –
kwota, która była szacowana do wydatkowania na tego rodzaju pomnik, to jest
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kwota do 150 tys. zł i tak, jak mówiłem – na chwilę obecną – jeszcze nie
otrzymałem żadnych ofert od potencjalnych wykonawców tego pomnika.
Dziękuję bardzo.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja bym chciał jeszcze dopytać, Panie
Naczelniku, bo tu radny Włodzimierz Sajda może mieć dobre jak gdyby
rozeznanie i przeczucie, pan radny Sajda się charakteryzuje tym, że wyczuwa
dobrze koniunkturę i tu mogę tylko pogratulować. Bo to będzie pozwolenie na
budowę? Bo tu nie chodzi o koszt, o prace techniczne, bo te są zawsze szybkie,
chodzi bardziej o procedurę. To będzie pełne pozwolenie?
Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju UM – D. Smoliński – Tak. Tak, to
będzie pozwolenie na budowę z uwagi na konieczność wykonania fundamentów
pod taki pomnika, my z naszej strony będziemy starali się tutaj dopełnić
wszelkich starań, aby tutaj terminowo wydać zarówno warunki zabudowy, jak
i uzyskać mapy do celów projektowych, a następnie złożyć dokumentację
o pozwolenie na budowę.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – To ja rozumiem, że koledzy, którzy mają
dobre wejścia w Starostwie Powiatowym, pomogą, żeby to pozwolenie było
szybko.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Szkoda, że dzisiaj –
pozwolicie Państwo, że też powiem dwa słowa – szkoda, że dzisiaj na naszych
obradach nie ma radnego Jerzego Wrony, bo na Komisji bodajże Budżetu,
Strategii? Strategii. Rozmawialiśmy i prosiłam radnego, żeby właśnie swoją
osobą popilotował trochę to pozwolenie na budowę i żeby udało się w terminie
je uzyskać, żeby ten pomnik faktycznie tak, jak tu mówimy, na tego
11 Listopada był gotów do odbioru. I obiecał pan radny, że się postara ze
wszystkich sił, aby to pozwolenie jak najszybciej uzyskać. Zobaczymy.
Czy w tym temacie? Proszę, Pani Prezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Szanowni
Państwo Radni! Jak wiecie, my bardziej lubimy działać. Proszę zauważyć, że
Maszt Niepodległości będzie obiektem trwałym. On się w historii miasta zapisze
i uważam, że w ten sposób wydane środki finansowe coś przyniosą, zamiast
kolejnych akademii i innych rocznic, pochodów, marszów etc., które
pochłaniają środki, które przemijają. Zauważcie Państwo, że takich godnych
miejsc w Ostrowcu mamy bardzo mało. Nawet obchodzenie święta Konstytucji
3 Maja – no, troszeczkę nie bardzo do Rynku pasuje. Więc biorąc pod uwagę
lokalizację tego masztu w Parku Miejskim, to po pierwsze: w zależności od
wybranej koncepcji, jak się zobaczy, jakie to mogą być maszty – wystarczy
w internet wpisać, więc jego wielkość, wysokość będzie z tym dominować.
Miejsce, gdzie ten maszt stanie, musi mieć łatwe dojście dla mieszkańców, dla
celów obchodzenia różnego rodzaju uroczystości, ale wydaje mi się, że to jest
najbardziej godne uczczenie 100 Lat Niepodległości zamiast – jeszcze raz
powiem – kolejnych pogawędek, wystaw etc. O kosztach pan naczelnik
powiedział.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze
Państwo Radni chcieliby o coś dopytać w tym temacie? Proszę radnego
Dariusza Kaszubę o zabranie głosu.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado! Już
po raz ostatni. Cieszę, że Pani Prezydent wyjaśniła tę kwestię bardziej
precyzyjnie, na pewno będzie to obiekt trwały, z podobną propozycją
wystąpimy również później, ale pozwolę sobie wyrazić, powtórzyć to, co
wspominałem na jednym z posiedzeń komisji, poprzedzających dzisiejszą sesję.
Jeżeli rzeczywiście koncepcja, która będzie – mam nadzieję – przedstawiona
i opiniowana, bo to inaczej być nie może, jeżeli ta koncepcja tzw. masztu, który
generalnie masztem ma nie być, tylko pomnikiem, będzie zawierała akcenty
związane z Konstytucją 3 Maja, to bardzo fajnie byłoby, aby to miejsce
uroczystości 3-Majowych z Rynku było przeniesione pod ten pomnik, czy też
maszt, bo już sam nie wiem, jak go w końcu nazwać. Niemniej jednak, tak,
właśnie. Jeżeli będzie on zawierał takie akcenty związane z Konstytucją 3 Maja,
nic nie stoi na przeszkodzie, aby te obchody święta tam właśnie przenieść
i o tym właśnie wspominałem. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika. 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
wzniesienie pomnika.
Patrz uchwała Nr LX/60/2018 – załącznik nr 21 do protokołu.
15) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Włodzimierz 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 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.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
Patrz uchwała Nr LX/61/2018 – załącznik nr 22 do protokołu.
16) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I ostatni projekt uchwały,
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Włodzimierz 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 LX/62/2018 – załącznik nr 23 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I w tym momencie zakończyliśmy
realizację punktu III porządku obrad. I przechodzimy do kolejnego punktu, czyli
punktu IV, mianowicie „Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi”.

Ad IV/ Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Prosiłabym Państwa Radnych
o zgłaszanie się. Włodzimierz Sajda, Andrzej Pałka, Urszula Uba, Dariusz
Kaszuba, Daniel Strojny, Marta Woźnicka – Kuzdak, Stanisław Choinka. Czy
kogoś pominęłam? I Artur Zawadzki. W takim razie przechodzimy do
zadawania pytań Panu Prezydentowi, mianowicie rozpoczyna Włodzimierz
Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Goście!
1) Panie Prezydencie! Pierwszą interpelację to mam w związku z węglarką przy
ul. Kolejowej. Tam, co się dzieje teraz, to jest przedsiębiorstwo, które wykonuje
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sianie miału i taki pył leci na boiska, gdzie trenują dzieci i blisko są działki –
zapylenie jest okropne – i mieszkańcy przy ul. Żeromskiego. I kto dał tej firmie
zezwolenie, czy ma ta firma zezwolenia wszystkie o prowadzeniu działalności
przy ul. Kolejowej, węglarki? Właśnie, bo tam pierw była węglarka, a teraz to
jest tam przemiał taki, sianie miału, później tam mieszają z czymś do kotłowni.
To jest dla mnie tragiczne, bo tam trenują małe dzieci. Tam trenują małe dzieci
i nikt tego nie widzi. I jest taka sprawa, żeby te małe dzieci były przebadane bo
to tyle lat trwa, obiecali ci ludzie, co prowadzą, że będą wodą lały to. To ja tam
ściągnąłem z ochrony środowiska, to tam naprawdę jest – mam zdjęcia –
no i wcześniej, co mówiłem, z tą watą, ten pył, co był łapany. No to powinno
być natychmiast, a ta firma powinna od razu, ktoś powinien zamknąć to
przedsiębiorstwo. Tak dalej być nie może, Panie Prezydencie.
2) I następne mam interpelacje. Mam o chodnik na Żeromskiego tj. od toru do
świateł. Tam kostka jest tak wysadzona, że nie nadaje się do użytku, do
przejścia i właśnie ludzie starsi nawet zadzwonili do mnie i to pokazali, ale ja
tam jeżdżę na działkę i wszystko tam widzę, jak jest.
3) I następną interpelację mam – ul. Kwiatkowskiego. To są drzewa, które –
Panie Prezydencie – od ZEORK-u przechodzą na naszą ulicę i na chodnik, żeby
to w ogóle równo z płotem obciąć. I dalej, co jest ul. Kwiatkowskiego, dochodzi
do Boernera, tam wysokie są topole, tam miało być wycięte, ZEORK miał
wyciąć, tego nie zrobił, a tam idzie linia wysokiego napięcia i tam ludzie mają
działki, widzę, wykoszone i żeby to było bezpiecznie.
4) I następną mam – Aleja Solidarności – to jest odrosty, żeby to tak zrobić, jak
na ul. Kolejowej, żeby te odrosty wyciąć, trawy wykosić. To jest po przeciwnej
stronie, jak jest zakład Walcowni tej, co nowego właściciela. To jest od strony
montowni.
5) I piątą mam – ul. Traugutta, żeby miało być wykonane przejście przy
ul. Zgoda. Tam solą niezłe mandaty, po 50, po 100 zł mandaty, bo przechodzi
od ogrodu Chodzyńskiego na drugą stronę to tam stoją policjanci i po 50, po 100
zł ludziom „sypią”. Później jeszcze przy ul. Traugutta, żeby, jak jest zjazd
z wiaduktu to jest przejście dla pieszych, przy szkole przy Technikum, żeby
znak ten, co jest przy Matce Boskiej przenieść, ograniczenie prędkości, przed
przejściem dla pieszych. I mieszkańcy proszą Pana, Panie Prezydencie, żeby to
już, bo ja tyle razy mówię, żeby tam jedną ta lepszą lampę założyć, bo tam były
trzy wypadki śmiertelne, to zginęli ludzie z zakładu Walcowni, żeby tam
naprawdę założyć tą jedną lampę.
6) I, Panie Prezydencie, ul. Kościuszki – chodnik. To jest od ul. Staszica
do Sądu – tam nie ma kostki, kostka tak samo jest – tam, jak ktoś pojedzie to
zobaczy. Żeby to poprawić całkiem, żeby to doprowadzić do porządku ten
chodnik.
7) I Panie Prezydencie, w imieniu mieszkańców, przy Rondzie Solidarności
mieszkańcy tam proszą o dwie ławki, żeby zainstalować od strony apteki,
co jest, tam, gdzie ten pomnik miał stanąć, hutnika.
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8) I, Panie Prezydencie, chciałem podziękować Panu i Dyrektorowi Zakładu
ZUM o wykonanie, można powiedzieć – natychmiastowe – tego chodnika, który
łączy od Traugutta do Kościuszki bo tam był naprawdę, kostka była tam
zrujnowana i szybka decyzja Pana i wykonanie szybkie, to mieszkańcy
i ja właśnie Panu dziękujemy, Panie Prezydencie. I jeszcze, Panie Prezydencie,
tu z tą halą to strzał „w setkę”, no i ludzie, to z wykonaniem tej hali to było
wykonanie, ale i jak była budowa, nie było uciążliwie dla mieszkańców, którzy
korzystali z zakupu płodów rolnych i nie tylko. To tu trzeba było by pochwalić
Dyrektorów – Pana Dyrektora Kosiarza i Pana Dyrektora Lecha Snopka –
naprawdę to wzorowe było pilnowanie i – nie będę dalej mówił bo – dziękuję
bardzo, Panie Prezydencie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Teraz zabierze głos Pan
Andrzej Pałka.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koledzy, Koleżanki Radni! Panie
Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Szanowni Zebrani! Kilka interpelacji.
1) I pierwsza – gorący temat. Sprawa parkingu przy Szpitalu Powiatowym.
Mam zapytanie – czy Gmina otrzymała mapę z naniesionymi zmianami
w ewidencji gruntów miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, od Wydziału Geodezji
i Kartografii, który podlega Staroście Ostrowieckiemu? Od tego uzależnione jest
przekazanie gruntu pod parking. Temat był bardzo gorący w swoim czasie, na
razie gdzieś to zamarło. Chciałem, dlatego to zwracam uwagę.
2) Kolejna sprawa dotyczy wspierania dyscyplin sportowych prowadzonych
przez KSZO i jak wygląda tutaj wspieranie ze strony Starostwa Ostrowieckiego?
Mam dane, bo dostałem odpowiedź na jedno z zapytań – w 2017 roku wiem, że
ze Starostwa różne dyscypliny sportowe otrzymały około 120 tys. zł wsparcia,
natomiast Gmina przeznaczyła dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego ponad
400 tys. zł. Jak się to ma, że ja dam tyle, co Gmina w drugą stronę? Myślę,
że brakująca kwota na pewno by uratowała dużą dziurę, jaka istnieje właśnie
w tej chwili w prowadzonych dyscyplinach KSZO.
3) Kolejna. Jaki jest stopień zaawansowania prac związanych z budową obiektu
wielofunkcyjnego na terenie Orlik 2012 przy ul. Chopina?
4) Kolejna. Sprawa ul. Długiej i dwóch rond przy tej ulicy – Rondo
Narodowych Sił Zbrojnych oraz Batalionów Chłopskich. Panie Prezydencie! To
wstyd, żeby tak wyglądały – trawa, chwasty, tak duże, że jak pies biegnie ulicą,
to kierowca jadący samochodem jego nie widzi z ulicy, trudno nawet zobaczyć.
Panie Starosto! Pan jest przecież gospodarzem tych odcinków. Ja sobie
pozwoliłem już – nie ukrywam wcale – zrobić dwie fotografie jako
przykładowe, żeby pokazać. Nie umiem tego powiedzieć, bo ja już do tego
tematu wracam wiele razy i – proszę Państwa – ja pozwolę sobie bo ja
otrzymałem odpowiedź na interpelację i zacytuję ją, myślę, że to nie tylko mnie
interesuje, bo powiatowych ulic jest wiele: „Interpelacja w sprawie
zarośniętych chodników wzdłuż ul. Długiej, od Cmentarza Komunalnego do
ronda. Odpowiadając, informujemy, że przedmiotowe chodniki zapuścili
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właściciele lub zarządcy nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż w/w odcinka ul.
Długiej, którzy tym samym nie dostosowali się do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Praktycznie prawo egzekucji tej
daniny publicznej przysługuje Straży Miejskiej. Powiat może jedynie prosić.”
Mili Państwo! Kadencja poprzednia i jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej –
jakoś to wszystko było robione i wszystko miało ręce i nogi to Starostwo robiło.
Przecież to ludzie mieszkają ci sami przy tych ulicach, a dzisiaj się podpieramy
jakimś artykułem, jakimś paragrafem. Ja już i orzeczenia sądu mam, bo już
jeżeli ten temat podnosiłem to nawet i to czytałem. Mam również odpowiedzi
Ministra Infrastruktury, który informuje też, że to powinni robić, jeżeli jakiś pas
przegradza chodnik od ogrodzenia, to jest w intencji zarządcy drogi. I chciałem
to właśnie jeszcze raz podkreślić, jak to wygląda. Oczywiście te fotki zostawię
Pani Przewodniczącej, jeżeli będą dokumenty szły dalej, żeby to pokazać, żeby
nie było, że ja sobie to wyciągnąłem i tylko chcę tak, jak tutaj dzisiaj
usłyszałem, zaistnieć. Mnie tego nie trzeba (zdjęcia stanowią załącznik nr 24 do
protokołu).
5) Kolejne. Bardzo bym prosił Pana Prezydenta o pokierowanie podległymi
służbami celem zamontowania lampy na słupie przed ogródkami działkowymi
„Las Rzeczki”. Już się pojawiają kradzieże, bo jest ciemno, a więc trudno kogoś
zobaczyć, czy się tam przewija. Zawsze to dało rozwiązanie. W nieodległym
czasie tam lampa była, tylko nie wiem, czy ze starości spadła, a druga
zdemontowana. Jest taka możliwość, a jakby nie było, to nawet kiedy
rozbieraliśmy kaplicę na Kolonii Robotniczej, też takie lampy są, mogę, jak to
się mówi, udostępnić, żeby tylko zamontować. Dziękuję bardzo.
6) A, i jeszcze zapomniałbym. Panie Prezydencie! Było podziękowanie i ja też
chcę powiedzieć – tak, jak wygląda ulica Grzybowa – wzdłuż lasu jest żywopłot
elegancko podcięty, a przecież przejeżdża wiele pojazdów. Jadą pojazdy i na
hutę i w każdą stronę, wielu gości przejeżdża bo to, jak się mówi, pierwszy
skręt, jaki może być na teren osiedla. Chciałoby się, żeby tak w innych
miejscach było widać. Podziękowanie na ręce Pana i oczywiście Panu
Łukaszowi, bo wiem, że to jego ludzie robią. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radną Urszulę Ubę.
Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Wiceprezydent!
Koleżanki, Koledzy Radni! Szanowni Państwo!
1) Zgłaszam interpelację w imieniu własnym oraz mieszkańców osiedli: Stawki,
Rosochy, osiedla Patronackiego. Interpelacja moja dotyczy ceny 1 m3 centralnej
ciepłej wody w poszczególnych blokach w/w osiedli. W tej kwestii chodzi
o duże różnice w opłatach za podgrzanie 1 m3 centralnej ciepłej wody.
Szczegółową interpelację przekaże do protokołu. (Interpelacja stanowi
załącznik nr 25 do protokołu)
2) Jeszcze jedną mam. Prośbę mam w tym momencie. Proszę o zwiększenie
patroli Straży Miejskiej i Policji na sławnym placu zabaw os. Ogrody, ponieważ
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są duże skargi od mieszkańców osiedla, jest dewastacja, rozbijanie butelek po
napojach alkoholowych przez przebywających tam mężczyzn i spożywających
alkohol, przede wszystkim wieczorami. Bardzo proszę, ze względu tego, że tam
się nie da wejść do południa, gdy dzieci małe z babcią i z dziadkiem, tam jest
coś niesamowitego. Panie Prezydencie! Wiem, że jestem po szkoleniu Komisji
Alkoholowej i zmiany są ogromne i na pewno Państwo wszyscy będziecie mieć
dokumenty i uchwałę odnośnie sprzedaży alkoholu, będziemy mogły również
z Panem Prezydentem mieć pole do popisania, żeby po prostu zahamować
sprzedaż alkoholu nocą. I to byłoby bardzo wskazane, ponieważ – ja wiem,
że babcie będą zarabiać wtedy, tak, jak żeśmy miały kilkanaście lat temu,
ale zmieni się , może nie będzie w końcu tego, co jest w tej chwili. Tak,
że z całego serca dziękuję, a proszę o odpowiedź na piśmie odnośnie centralnej
ciepłej wody. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Radnego
Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
1) W imieniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, pragnę zgłosić wniosek związany z 100. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości. Czyn niepodległościowy naszych rodaków
zasługuje na pamięć i szacunek wszystkich tych, którym jest dane dzisiaj żyć
w niepodległej ojczyźnie. W całym kraju realizowane są różne inicjatywy, które
upamiętniają wydarzenia i ludzi, związane z walkami o niepodległość.
W naszym mieście, na początku lat 90 – tych, społeczny komitet odbudował
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy, mamy również
ul. Strzelecką, kojarzoną ze Związkiem Strzeleckim sprzed 1914 r.
W imieniu Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwość” chciałbym zgłosić
wniosek o nadanie nazwy „ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego” dla części
ul. Leona Chrzanowskiego, na odcinku od ul. Ostrowieckiej do ul. Jana
Kilińskiego. Wymieniony odcinek stosunkowo długiej i zlokalizowanej
w centralnej części miasta ulicy, może być stosunkowo łatwo wyodrębniony
i uhonorowany nadaniem nowej nazwy, nazwy upamiętniającej jednego
z najważniejszych Polaków w naszej historii, uważanego powszechnie nie tylko
za twórcę niepodległości, lecz również za symbol wszystkich żołnierzy wielu
rodzajów walczących formacji. Będzie to także symbol trwały, wpisany w plan
naszego miasta. Nadmieniamy, że w/w odcinkiem ulicy zarządza Powiat
Ostrowiecki, ale to w gestii Rady Miasta pozostaje nazewnictwo ulic. Realizacja
tego zamierzenia wpisze się doskonale w ostrowieckie obchody Roku
Niepodległości i nie wygeneruje znaczących kosztów finansowych.
2) To jest pierwsza część i przejdę teraz, korzystając, jeśli można z okazji do
interpelacji. I tak, po pierwsze. Na ul. H. Sienkiewicza, przy drodze zwanej
„starą dziewiątką” od strony Radomia, stoi już nowy witacz, przy skrzyżowaniu
z ul. Grzybową. Kilka razy zwracałem się z prośbą o likwidację starego witacza,
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widać zapomnianego przez, nie wiem, mieszkańców i wszystkich innych.
Ostatnio zgłaszałem to podczas sesji 13 listopada ubiegłego roku, podkreślając,
że jest on w tragicznym stanie i nie przynosi chluby włodarzom miasta. Minęło
już ponad pół roku, a zdezelowany i wyblakły witacz nadal straszy. Jest
zlokalizowany na odcinku ul. H. Sienkiewicza, między ulicą Grzybową a ulicą
bodajże Relaksową. Pytam wobec tego, kiedy nastąpi jego usunięcie?
3) Sprawa druga – w ubiegłym roku zwracałem się z prośbą o ustawienie tablic
informacyjnych w miejscach związanych z historią naszego miasta. To również
może być akcent związany ze 100 – leciem obchodów niepodległości.
12 stycznia, a więc pół roku temu, otrzymałem odpowiedź o potrzebie
wykonania dokumentacji w tym zakresie. Zwracam się z zapytaniem, czy można
uzyskać wgląd w przygotowaną już dokumentację oraz czy można uzyskać
skład zespołu, który ją przygotował?
4) Sprawa kolejna. Po informacjach od mieszkańców, poruszających się
z dziećmi w wózkach lub na wózkach inwalidzkich, bardzo proszę o kontrolę
i naprawę, w miarę możliwości, dojść do budynków użyteczności publicznej,
w tym bibliotek, a zwłaszcza na ul. J. Kilińskiego bo brakuje tam podjazdu
chociażby z jednej strony schodów. Bo są schody z dwóch stron, ale żaden
z tych ciągów nie posiada komfortowego podjazdu dla wózków.
5) I sprawa kolejna. Wnosząc dziś na sesji dosyć enigmatyczny projekt uchwały
o budowie kolumny niepodległości, warto tez poświecić uwagę innym miejscom
związanym z ważnymi wydarzeniami. Na ul. Sandomierskiej znajduje się
Pomnik Ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Społeczny Komitet nadal prowadzi prace,
poszukując kolejnych osób związanych z naszych miastem, które oddały swe
życie w wyniku komunistycznych represji. W związku z tym, należy liczyć się
z koniecznością budowy kolejnej części pomnika z nazwiskami. Po
posadowieniu nowej wiaty przystankowej w bezpośrednim sąsiedztwie
pomnika, jest to utrudnione, zaś sama wiata zasłania ważny dla historii miasta
pomnik od strony wjazdu od Rzeszowa i Lublina. Pismo w tej sprawie
skierowano 13 kwietnia br., nadal niestety brak jest na nie odpowiedzi.
Zaniepokojenie członków Społecznego Komitetu jest tym większe, ponieważ
w swoim piśmie podkreślają uszkodzenia pomnika, powstałe w związku
z zasłonięciem jego części przez zachodnią część wiaty. Bardzo proszę
o informację, czy wiata może być tak przestawiona, by nie zasłaniać Pomnika
Ofiarom Zbrodni Katyńskiej na ul. Sandomierskiej.
6) I pytanie ostatnie. Jak wszyscy wiemy, niebawem na ostrowieckim Rynku
ruszy, a w zasadzie już ruszyła strefa kibica. Bardzo proszę o informację, jakie
czynniki zadecydowały o zasłonięciu ekranem, telebimem pomnika
pomordowanych mieszkańców naszego miasta i umieszczenia elementów
mocowania tego telebimu w bezpośrednim obrysie pomnika. Bardzo proszę
o odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Daniel strojnego.
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Radny D. Strojny – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Szanowni Państwo!
1) Zwracam się z interpelacją o pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
jak i samym dzieciom o zainstalowanie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14
urządzeń mogących łatwiej dostać się dzieciom na lekcje i rozpatrzenie tego
pomysłu też w innych szkołach bo myślę, że jest to bardzo zasadne.
2) Drugą interpelację zgłaszam odnośnie monitoringu miejskiego. Wydaje mi
się, że bardziej było by to efektywniejsze niż dodatkowe patrole Policji i na
pewno by to pomogło w pracy służbom takim, jak właśnie Policja i Straż
Miejska. Chciałbym się tutaj dopytać, na jakim to jest etapie i wiem, ze to było
jedno z zadań rewitalizacji naszego miasta, więc chciałbym uzyskać jakieś
dodatkowe informacje. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Martę Woźnicką – Kuzdak.
Radna M. Woźnicka – Kuzdak – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Zwracam się z prośbą o wyremontowanie
nawierzchni ścieżki rowerowej na Gutwinie w okolicach pętli autobusowej.
Asfalt w tym miejscu jest zniszczony i popękany. Zagraża to bezpieczeństwu
osób korzystających z tej ścieżki. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Stanisława Choinkę.
Radny S. Choinka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo!
1) Za moim pośrednictwem, Rada Osiedla „Denków” zwraca się z prośbą
o montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic: Rynek Denkowski
z ul. Rudzką, przy posesjach 24 i 24/1 oraz możliwość założenia lampy
oświetleniowej na słupie energetycznym nr 84 przy ul. Wiśniowej 24. Na te
interpelacje prosiłbym o odpowiedź na piśmie. (Interpelacja stanowi załącznik
nr 26 do protokołu)
2) Natomiast w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu
Edukacyjnego „Dwunastka”, mieszkańców osiedla Koszary, zwracam się z
prośbą o wykonanie remontu nawierzchni części ul. Stawki Denkowskie – to
jest tzw. łącznik ul. Jana Samsonowicza z ul. Bałtowską. To również część
ulicy, którą większość dzieci z tej części osiedla dociera do szkoły. Mam
nadzieję, że właśnie remont tej nawierzchni polegałby poprzez nałożenie tam tej
nakładki asfaltowej. A do interpelacji załączam prawie 130 podpisów osób
proszących o remont nawierzchni właśnie tej części ulicy. Bardzo dziękuję.
(Interpelacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Artura Zawadzkiego.
Radny A. Zawadzki – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Szanowna Rado! Szanowni Goście! Po otrzymaniu odpowiedzi
na wnioski Rady Osiedla „Częstocice”, nasuwają się takie dosyć głębokie
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pytania, bo właściwie czego ma to dotyczyć, zęby było wiadomo. Jeden z tych
wniosków to jest wykonać remont bądź budowę mostu na rzece Modle, w ciągu
ul. Świętokrzyskiej, drugi – wykonać modernizację ul. Chmielowskiej, wykonać
remont drogi i chodnika wzdłuż ul. Świętokrzyskiej wraz z zatokami
autobusowymi, sprzątnąć, wyczyścić chodnik na ul. Żeromskiego – to już
odpowiedź padła. Z tym, że chciałbym uzyskać taką informację – bo
odpowiedzi są prawie jednakowe, pozwolę sobie zacytować: „Odpowiadając,
informujemy, że ze względu na ograniczone środki budżetowe, w 2018 roku nie
jest zaplanowany do realizacji remont przedmiotowego mostu, bądź ulicy.
Realizacja tego zadania jest przewidziana w dalszej perspektywie czasowej.”
Ponieważ te wnioski w sumie powielają się z roku na rok, od kiedy pamiętam, to
były składane do Starostwa, a odpowiedź jest co roku taka sama, chciałbym
uzyskać informację, czy w ogóle zostały przedsięwzięte jakieś kroki przez te
ostatnie 4 lata, czy gdzieś, w którejś głowie w ogóle jest jakaś wizja,
że to w ogóle może być zrobione w 2020, może 2030 roku ten most?
Czy powstała w ogóle jakaś dokumentacja techniczna? Czy ktoś w ogóle ukłonił
się, żeby rozwiązać takie problemy mieszkańców? A kończąc, mam tu jeszcze
jedną taką, też dosyć ciekawą odpowiedź na wniosek „zamontować lustro
na ul. Świętokrzyskiej” i też pozwolę sobie zacytować: „Odpowiadając,
informujemy, że tak sformułowany wniosek nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć,
ponieważ jest zbyt ogólny. Nie wskazano w tym wniosku propozycji konkretnej
lokalizacji lustra”. Myślę, że parę pism, które wpłynęło z konkretną lokalizacją
lustra, jest tam gdzieś w dokumentacji w Starostwie Powiatowym i na pewno
w opinii Komisji ds. Bezpieczeństwa też miejsce usadowienia tego lustra
powinno być zapisane. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radną Joannę Pikus.
Radna J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo!
1) W 2017 roku zgłaszałam problem z nocnym spożyciem alkoholu na osiedlach
i ulicach naszego miasta. Sklepy osiedlowe są czynne albo do wczesnych godzin
porannych albo do późnych nocnych. Jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców
naszego miasta, gdyż – po pierwsze – sam dźwięk roznosi się po naszym
osiedlu. Ponadto, mieszkańcy, szczególnie starsi, ale nie tylko, czują lęk
i niepokój związany z agresywnym zachowaniem osób nietrzeźwych. Wydaje
się, że jedynym sposobem na eliminację tychże problemów jest ograniczenie
działalności osiedlowych sklepów posiadających koncesję do godziny 22.
Zaznaczam, że znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje możliwość zakazu handlu alkoholem od
22 do 6 rano. Bardzo bym prosiła o rozważenie tejże możliwości.
2) Kolejna. W imieniu mieszkańców osiedla Ogrody, po raz kolejny zwracam
się z prośbą o postawienie barierek ograniczających przejazd samochodom na
drodze za blokiem 13 na tymże osiedlu. Nadmienię, że do zeszłego roku takie
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barierki były. Z jakiego powodu i przez kogo zostały usunięte – niestety, nie
wiem.
3) Chciałam zgłosić interpelację dotyczącą ostrowieckiego szpitala. Jestem
mocno zaniepokojona sytuacją w ostrowieckim szpitalu. Od jakiegoś czasu
pielęgniarki pozostają w sporze zbiorowym z dyrekcją szpitala. Domagają się
podwyżek, a powiat niestety nie ma na to pieniędzy, na to, aby docenić personel,
który jest niezbędny w każdej placówce szpitalnej. Mam poważne obawy, że
może dojść do zagrożenia zdrowia i życia pacjentów, w sytuacji, kiedy
pielęgniarki odejdą od łóżka pacjenta. W związku z tym proszę o pisemną
odpowiedź dotyczącą, w jaki sposób dyrekcja szpitala zamierza rozwiązać ten
drastyczny problem. Kiedy i jakich podwyżek w obecnej sytuacji mogą
spodziewać się pielęgniarki, położne i pozostały personel szpitala?
4) I jeszcze jedna prośba do Starostwa. Większość z nas – tak mi się wydaje –
pamięta, jak pod koniec 2016 roku, bodajże listopad, media pisały o sposobie
rozwiązania problemu osób nietrzeźwych przebywających na Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym. Pisano wówczas o spotkaniu przedstawicieli gmin ze
Starostą Ostrowieckim. Na stronie Powiatu Ostrowieckiego czytamy, cytuję:
„Zgłosiliśmy propozycję budowy pawilonu na terenie naszego szpitala, gdzie
mieściłby się ośrodek terapeutyczny dla 35 osób, w którym przebywaliby
nietrzeźwi – powiedział Starosta Duda. Koszt takiej inwestycji to około
1 miliona złotych. Przy deklarowanym przez wszystkie gminy wsparciu
finansowym, Powiat Ostrowiecki udźwignie takie koszty – dodał Starosta.”
Pozwolę sobie zacytować jeszcze jedną wypowiedź doktora Wiesława
Wojarskiego, który na spotkaniu poinformował, iż „lekarze w takich warunkach
nie chcą pracować na Izbie Przyjęć, w związku z tym coraz trudniej jest
obsadzić dyżury lekarskie.” I tu moje pytanie. Jak długo mieszkańcy będą
czekać na realizację budowy pawilonu? Jakie działania podjęto w celu
utworzenia ośrodka terapeutycznego? Na jakim etapie są działania związane
z utworzeniem Izby Wytrzeźwień? Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I pozwolicie Państwo,
że jako ostatnia zabiorę głos. A więc – Wysoka Rado! Państwo Radni! Panie
Prezydencie! Mam takie 3 interpelacje.
1) Pierwsza dotyczy wykoszenia trawy w ulicach powiatowych. Prosiłabym
o przekierowanie tego mojego wniosku do Powiatu, mianowicie chodzi mi
o ul. J. Samsonowicza, od mostu na Kamiennej i wzdłuż ul. Samsonowicza,
między krawężnikami jezdni a chodnikami trawa porosła w tej chwili gdzieś
do wysokości pół metra. Wydaje się to aż nieprawdopodobne, gdy są takie upały
i gdyby była w porę wykoszona, to myślę, ze dawno by uschła i nie byłoby
aż takiego problemu. I dzisiaj zaobserwowałam sytuację przy ul. Długiej –
również droga powiatowa, niesamowicie wysokie trawy – to wszystko
„skrzeczy”. O ile jadąc miastem widzę, że nasze ulice są zadbane
i wypielęgnowane są pobocza, tak tutaj przeszkadza to. Nawet spojrzeć na te
ulice, na te pobocza, to wydaje się to nieciekawym widokiem. To jest jedna
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sprawa, a druga, taka wiążąca się nierozerwalnie z tym wykoszeniem traw
wzdłuż ul. Zygmuntówka, między krawężnikami a jezdnią przebiegają
kanalizacje deszczowe i tutaj, w czasie ulewnych deszczy, woda deszczowa
wypłukuje piach, wypłukuje ziemię, porasta chwast i te chwasty już niedługo
porosną w końcu te pobocza, więc prosiłabym, żeby tą ulicę tutaj mieć na
uwadze i po prostu usunąć te chwasty, bo potem dochodzimy do wyższych
kosztów, kiedy trzeba będzie zamulone studzienki deszczowe odmulać
i przeznaczać znacznie większe środki, by to było w tym momencie, kiedy
można by było te chwasty chociażby chemicznie usunąć.
2) I drugi temat, jaki mi się nasuwa, to dotyczy pomnika
przy ul. Sandomierskiej i to jest pomnik upamiętniający rozstrzelanie
10 Polaków w czasie II Wojny Światowej. Ten temat już podnosił swego czasu
tutaj bodajże Kamil Stelmasik. Ten pomnik jest w całorocznym utrzymaniu
ZUM-u, jednakże jak jadę tą ulicą, a często nią przejeżdżam do domu, pomnik
jest po prostu zaniedbany i straszy. Wypadałoby się zająć tym pomnikiem, bo
jeśli on ma być, to niech on będzie odnowiony. Można by było zainteresować
również Szkołę Podstawową nr 3, tak, żeby dzieci, w razie, w sytuacjach, kiedy
świętujemy ważne rocznice państwowe, czy jakieś takie różne święta związane
z wojną, z II Wojną Światową, to, żeby młodzież np. przynajmniej zapaliła
znicze na tym pomniku, żeby to po prostu „zaszczepić” jakoś tą młodzież
i wychowanie patriotyzmu i już od młodego pokolenia wpajać w tą młodzież,
tym bardziej, że byłoby to takie wychowawcze. A jeszcze bardziej związane
z tym że mamy setną rocznicę odzyskania niepodległości i tu przydałoby się
zadbać o te miejsca pamięci. Jeśli one w mieście są, to przynajmniej o nie
zadbać, oczyścić i żeby one były w takim stanie, jak należy.
3) I kolejny temat. Ja jestem estetką. Nie bez kozery swego czasu mówiłam
o tym, żeby ukwiecić miasto. Bardzo podoba mi się dalsze ukwiecanie miasta,
a mianowicie widzę, że powstają nowe jak gdyby klomby w takich
pojemnikach. Dzisiaj widziałam wysadzenia kwiatów na całym ciągu ulicy 3-go
Maja – jest to sympatyczne bardzo, bo miasto nasze robi się coraz bardziej
kolorowe, ale proszę Państwa, są również takie miejsca, a w zasadzie
urządzenia, które do pięknych nie należą. Mam tutaj na myśli naszą fontannę
na Rynku. Ponieważ coraz więcej się odbywa imprez na Rynku, coraz więcej
mieszkańców na ten Rynek przybywa, a nasza fontanna to po prostu wygląda
tak, jakby to był wytrysk z uszkodzonej rury wodociągowej. To jest ani
estetyczne, ani ładne. A więc, miałabym taką prośbę, co by, no jeśli już dbamy
o to piękno miasta, no to proszę o to, żeby również i ta fontanna była piękna,
tym bardziej, że fontanna – o ile pamiętam i o ile oglądamy filmy, to widzimy,
że one są w takich miejscach, że po prostu je uświetniają te miejsca – czy to
przed muzeami, czy pałacami, czy jakimiś innymi porządnymi obiektami,
a więc myślę, że skoro Rynek ma być takim świetnym miejscem do spotkań
mieszkańców to również wypadałoby, żeby również był piękny. I tu mój
wniosek, żeby coś po prostu z tym urządzeniem zrobić. Od tego są służby
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techniczne, niech pomyślą, co. Ja dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych
jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Goście!
1) Ja zapomniałem jeszcze o najważniejszej sprawie – o wykaszanie koryt rzek
– Pokrzywianki – tam nie koszą nic, Panie Prezydencie. Ja zawsze mam
przykład – Modła też – mówię – wszystkich rzek przez Ostrowiec – żeby to
zmusić, bo żeśmy dali pieniądze na koszenie. Nie? Nie daliśmy? 50 tysięcy
daliśmy chyba. I Panie Prezydencie, żeby to wykosić.
2) I następną jeszcze sprawę mam, Panie Prezydencie. Chodzi mi o chodnik
na ul. Mickiewicza – od pływalni do mostu. Przecież tam jest, to świadczy
o Powiecie, bo to jest droga powiatowa, jak ten chodnik wygląda – góry, doliny.
No przecież to tyle razy mówiłem o tym – Pan Starosta Duda lekceważy.
3) I jeszcze następną sprawę – jak się jedzie ul. Mickiewicza i się skręca
w prawo do ul. Zagłoby – to tam też krawężnik jest na pół metra, przejście dla
pieszych, mieli obniżyć, tyle czasu nie obniżyli. I tu się chwalą, ze pomagają
ludziom bariery dla niepełnosprawnych. Gdzie to jest?
4) Odnośnie, Panie Prezydencie, otrzymałem interpelację, co składałem,
od Starosty Dudy. To chodziło o zatoczki na ul. Świętokrzyskiej i o chodnik
od ul. Łącznej aż do szkoły, do ul. Górna, bo to jest od Świętokrzyskiej
do „ósemki”. I otrzymałem, Panie Prezydencie, odpowiedź taką:
„Odpowiadając informujemy, ze szacunkowa wartość remontu jednej zatoki
autobusowej wynosi około 70 tys. zł, natomiast remont 1 km chodnika
o szerokości 1,5 m wynosi około 200 tys. I biorąc pod uwagę wysokie koszty
realizacji takiego zadania, są ograniczone środki budżetowe na rok 2018, nie
jest zaplanowany remont zatoczek i chodników w ciągu ul. Świętokrzyskiej”.
No przecież, to jest żenujące, jak jesienią dzieci chodzą do szkoły. Tutaj jest już
od przystanku, co ten asfalt, to, Panie Prezydencie, ci ludzie z tego Powiatu to
nie mają serca dla tych ludzi. Przecież to jest, woła o pomstę do nieba. To, co
tam się dzieje, to powiem Panu szczerze, to jest tragicznie, a o ulicy to już nie
mówię, nie mówię. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych? Proszę, jeszcze Urszula Uba.
Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo! Ja przepraszam, akurat Koleżanka Pikus tu przytoczyła
szpital. Akurat nasunęła mi myśl wczorajszą. Moje dziecko oddało 2,5 wiadra
krwi – około 30 litrów na pewno ma. I udał się, ponieważ bóle żołądka były, coś
z jelitami, godzina była 21.30 – pokazał legitymację jak najbardziej. I co się
dzieje? Badania, prawda. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, który oddaje
bezcenny lek, który nigdzie nie kupimy, za żadne skarby – to byle jakie tabletki
kosztują 50 zł, a tutaj tego leku nie ma. Kochani, siedział do godziny 4 nad
ranem w szpitalu, bez żadnego, dostał tylko kroplówkę i skończyło się. To jest
jedna taka kwestia, a powiem Państwu jeszcze ciekawszą, że była jedna osoba
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w szpitalu na oddziale wewnętrznym. To, co się zadziało w tym momencie –
stała matka przy córce i jeszcze jedna osoba, co odwiedzała pacjenta. Wpadła
pani doktor – nie przepraszam słowo, bo tak by wychodziło, by powiedziała
chociaż słowo „przepraszam”, a tu było: „Wynocha!”. Rozumiecie, co to
znaczy? My żyjemy w Ostrowcu, my żyjemy. Nie wiem, czy ten szpital jest
nienormalny, czy ci, co tam pracują, są nienormalni. W każdym bądź razie ja to
oparłam o Dyrektora, do dzisiaj odpowiedzi nie dostałam żadnej, żadnej
odpowiedzi nie dostałam. I ja nie wiem, czy głowy im się całkiem pomyliły, nie
wiem, z jakąś główką kapusty, że my mamy – nie wiem – będziemy jeździć nie
wiadomo gdzie, żeby się leczyć. Oni mają w tej chwili 35 mln zł długu. Gdzie
my, kurde, żyjemy? Gdzie my żyjemy? Tam nie ma nic. I pielęgniarki, one
odchodzą od łóżek pacjenta? Lekarz leży, śpi od godziny 21 śpi do godz. 6 rano,
bo co mu tam. I on ma 70 tys. zł, dostały podwyżki? No nie rozumiem tego. A ta
pielęgniarka, która jest na oddziale, „zasuwa” 12 godzin, jest dwie ich tylko –
i trzeba zrobić i zastrzyk, i podać basen, i tyłek umyć. Jak tak można? Jak
można w dalszym ciągu żyć w tym Ostrowcu? Bardzo przepraszam za, może
wulgarne słowa, ale poniosło mnie okropnie. Jeśli się to nie zmieni, to będzie
naprawdę katastrofa. Mówi się o Opatowie, że Opatów szlag trafia. Nieprawdą
jest – Opatów w dalszym ciągu istnieje, w dalszym ciągu mnóstwo ludzi
z Ostrowca jeździ do doktor Jaroszewskiej – jestem świadkiem, bo byłam 6 razy
przez pół roku, co miesiąc jestem w Opatowie. Nie jest to prawdą, że Opatów
nie istnieje – Opatów istnieje i na pewno istnieć będzie, tylko, że po prostu
dializy zrobiły to, co zrobiły, nie dają ludziom pieniędzy, właśnie pracownikom
szpitala.
A tutaj pieniądze są, ale co? No są – bierze się kredyty, bierze się „cuda na
kiju”, a mnóstwo pieniędzy jest… Gdzie my? My w końcu, tak będzie, że nasze
wnuczki, prawnuczki – wszyscy będziemy spłacać ten dług. Nas nie będzie, ale
dzieci nasze rosną. Dziękuję. Przepraszam.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy wszyscy Państwo
już zabrali głos w tym punkcie porządku obrad, czy jeszcze ktoś chciałby
zabrać? W takim razie udzielam głosu Panu Prezydentowi.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Goście! Pozwolę sobie, tak w skrócie, odpowiedzieć na
pytania, na część otrzymacie Państwo odpowiedzi na piśmie.
Jeżeli chodzi o Radnego Włodzimierza Sajdę – ul. Kolejowa – my poprzez to,
ze przyłączany ludzi do Miejskiej Energetyki Cieplnej, fizycznie walczymy
z niską emisją i to jest fakt, natomiast ja bym chciał zobaczyć ten zakaz
sprzedaży miału, bo o tym się mówiło i tego nie ma, mułu, przesypywania. Bo
to by wyeliminowało. Wyślemy kontrolę, spróbujemy tutaj Straż Miejską
uruchomić na tyle, na ile.
Jeżeli chodzi o pozostałe tematy – Żeromskiego – przekażemy do Powiatu, to
samo Aleja Solidarności. Z Traugutta, jeżeli chodzi, to Naczelnik Krzysztof
Kowalski spróbuje się porozumieć z Panem Mrozem – kierownikiem
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ze Świętokrzyskiego Zarządu i tutaj coś pomożemy. Co do lampy
oświetleniowej, to tu jest temat łatwiejszy, bo tutaj miasto zarządza, tak więc
spróbujemy pomóc. To samo dotyczy chodnika przy Kościuszki. Natomiast, co
do traw w rzekach – przekażemy pismo i interwencję Państwa. Powstała nowa
jednostka – Polskie Wody, więc to jest jednostka niezależna, zewnętrzna –
przekażemy właściwej służbie.
Mickiewicza, chodnik – nie mnie się wypowiadać – droga powiatowa.
Radny Pałka – parking przy szpitalu – Pani Naczelnik Targowska – chyba nie
otrzymaliśmy żadnych dokumentów? Czekamy na te dokumenty, tak.
Prace przy budynku na Chopina – umowa podpisana, plac budowy przekazany,
czekamy na realizację.
Temat ulicy Długiej – nie chcę się wypowiadać, dzisiaj też widziałem naocznie,
na jakim to jest etapie. To jest marnotrawienie też pieniędzy, pozwolę sobie tu
powiedzieć, bo gdyby ktoś kiedyś np. dobrze zrobił dobrze te ronda i skwer
i skrzyżowanie, to te chwasty by nie przyrastały, a tak, to teraz trzeba dwa razy
więcej ponosić nakładów.
Lampa Las Rzeczki – to Naczelnik Krzysztof Kowalski – wizja w terenie
z Panem Radnym Andrzejem Pałką i tutaj nie widzę… A, już mi podpowiada –
szybko zlecone. Widzi Pan, w trakcie 15 minut.
Pani Radna Ula Uba – centralna ciepła woda – MEC sprzedaje w jednej cenie,
natomiast spółdzielnie doliczają sobie różnie narzuty. Nie wypowiadam się tu,
chciała Pani ten temat na piśmie i będzie na piśmie. Co do patroli na Ogrodach –
Straż Miejską wyślemy. To jest przykre, bo kiedyś miasto zrobiło świetny, jeden
z najpiękniejszych placów zabaw na Ogrodach. Tak. Natomiast spróbujemy tu
zainterweniować, w przyszłości być może pomoże trochę i monitoring,
zobaczymy. Być może to, bo odniosę się też do Pani Radnej Joanny Pikus, może
faktycznie to, o czym mówiłyście Panie, te tematy alkoholowe, ale to
w przyszłości.
Co do bardzo emocjonalnego wystąpienia Pani Radnej Urszuli Uby, muszę
powiedzieć, że ma Pani rację, dlatego, że kredyty się zaciąga, gdzie niegdzie,
łatwo, bez jak gdyby, zastanowienia i bez poszukania oszczędności. I niestety
Pani ma rację, że ten dług nikt nie umorzy, że to należy spłacić i przykro mi
słyszeć, że tak to funkcjonuje w szpitalu, ale ktoś dyrektora powołał, ten
dyrektor jest z czyjegoś nadania, no i nie wypowiem się więcej.
Pan Radny Dariusz Kaszuba chciał na piśmie, więc na te Pana pytania
na piśmie. Jedna taka uwaga – bo Pan mówił o Chrzanowskiego na odcinku
od ul. Kilińskiego do Ostrowieckiej – to jest miejski odcinek, ale to nic bo ten
drugi… Nie ma potrzeby, ok. Na piśmie Pan chciał, więc myślę, ze tutaj
przygotują nasi pracownicy odpowiedź.
Natomiast Pan Radny Strojny – jeżeli chodzi o pochylnię, umożliwienie,
poprawienie komfortu dla dzieciaków – 100% racja. Był przetarg, Naczelnik
Kowalski tutaj informował, pierwszy nierozstrzygnięty, ale drugi na dniach
został rozstrzygnięty i jest wykonawca, który to wykona i to zostanie zrobione
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i to jest słuszna Pana uwaga. To samo dotyczy monitoringu miejskiego. Pan,
jako branżysta, fachowiec, dokładnie wie, że dziś ta technika jest tak
zaawansowana, że warto się tym wspierać. W ramach tej rewitalizacji
i pieniędzy zewnętrznych jednym z zadań jest również rozbudowa monitoringu
miejskiego – dodatkowe kamery i tez przeniesienie centrum monitoringu do
siedziby Straży Miejskiej. To pomoże, także myślę, ze to jest bardzo słuszny
głos w dyskusji.
Pan Radny, Przewodniczący Stanisław Choinka – jeśli chodzi o Denkowską,
lustro – to jest drobny temat i nie powinno być w ogóle dyskusji, lustro się
montuje w ciągu 1 dnia, trzeba to tylko uzgodnić ze służbami drogowymi,
odpowiedzialnymi za znaki drogowe.
Co do ul. Stawki Denkowskie – przy „Dwunastce” – jak najbardziej się to
wpisuje, żeby ten temat, pomóc tym dzieciakom i ich rodzicom. Tam jest to
w opłakanym stanie. Postaramy się tutaj w ramach remontów, mamy świetną
spółkę – MPRD – Naczelnik Kowalski jest przygotowany ze swoim zastępcą,
więc myślę, ze ten temat szybko byśmy rozwiązali.
Pan Radny Artur Zawadzki – Chmielowska, Żeromskiego, Świętokrzyska,
no i te odpowiedzi, których nie chcę komentować, bo to są wszystkie 3 ulice
powiatowe. Ale Pan słusznie zwrócił uwagę – 4 lata. Przekażemy – nie
komentuję.
Tutaj część odpowiedzi Radnej Joanny Pikus już odpowiedziałem, jeżeli chodzi
o sprzedaż alkoholu i ograniczenie.
Barierki – Ogrody 13 – proponuję wizję w terenie z Panem Naczelnikiem, bądź
Panem Zastępcą i sprawdzenie, w którym to miejscu i dokładnie, na której to
jest działce, żeby tutaj rozróżnić, czy to jest spółdzielnia mieszkaniowa, czy
nasz.
Co do szpitala, to tutaj już bardzo emocjonalna wypowiedź Pani Radnej Uli, bo
to my sobie nie zdajemy sprawy, dopóki nas to nie dotyka, dopóki nie trafimy
do tego szpitala, lub ktoś z naszych bliskich. Ale to jest olbrzymia
odpowiedzialność również tych z Państwa, którzy firmują to w Powiecie –
to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Nie da się chować głowy w piasek
i udawać, że to nie my. To jasno i wyraźnie.
Pani Przewodnicząca Irena Renduda – Dudek – koszenie traw – Samsonowicza.
Co ja ma odpowiedzieć – przekażemy właściwej instytucji. Zygmuntówka – tu
jest dobra współpraca ze Świętokrzyskim Zarządem – myślę, że Pan Kierownik
Mróz i Naczelnik Kowalski sprawdzą tutaj ten temat tej kanalizacji, bo faktem
jest, że przerasta to w wielu miejscach.
Pomnik przy Sandomierskiej – to ja spuentuję to tak – dobra szkoła, dobrzy
nauczyciele – to nie my ich powinniśmy inspirować. Tam są nauczyciele
historii, którzy sami powinni wyjść z inicjatywą i zabrać dzieciaki, żeby raz na
pół roku… Wychodzi na to, że to, co było kiedyś, było lepsze. Więc naprawdę
to należy podnieść, to jest słuszna uwaga, to jest też wizytowa ulica w mieście.
I tu nie jest problem.
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Natomiast, co do fontanny – zgadzam się z Panią Przewodniczącą. Ze względu
na powagę sali, nie będę tutaj jak gdyby wchodził w humorystyczne
odpowiedzi, więc powiem tak, że życzyłbym sobie i myślę, że wyrażę to
w imieniu wszystkich mieszkańców, żeby zmienić układ hydrauliczny górnej
części tej fontanny, aby efekt był zupełnie inny.
Drodzy Państwo! Jeszcze tutaj jest sugestia od Pani Wiceprezydent. Proszę, Pani
Prezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Ja – Pani Przewodnicząca, Szanowni
Państwo – ja jeszcze chcę podkreślić, że my na każdą sesję Rady Miasta
zapraszamy władze Powiatu. Jak Państwo widzicie, nikogo nigdy nie ma na
naszej sesji. My również dostajemy takie zaproszenia i tak się składa, że prawie
ja jestem na każdej sesji Powiatu i udziela się jakby odpowiedzi na bieżąco.
Przykre jest to, jak słyszę te odpowiedzi na pisma, które dostali radni. Są to
odpowiedzi na wnioski płynące z rad osiedlowych. Po kilkukrotnym
wystąpieniu radnych powiatowych w Klubu KWW Jarosława Górczyńskiego,
że w ogóle nie ma odpowiedzi, pojawiły się ostatnio takie „zbiorówki” o treści,
jak zacytował np. Pan Radny Zawadzki.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze w tym
punkcie – interpelacje i zapytania – jeszcze ktoś chciałby o coś dopytać? Proszę,
Radny… Panie Radny… No to nie jesteśmy gdzieś tam poza salą obrad, bardzo
proszę. Pan Radny Andrzej Pałka.
Radny A. Pałka – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni!
Panie Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Mili Goście. Paradoks jest taki – wrócę
jeszcze do koszenia, utrzymania w czystości tych rond, o których tu
wspominałem – przed poprzednią sesją tak się zbiegło, że wyjeżdżając patrzę –
koszenie jest. I dziękuję Koledze tutaj – Naczelnikowi Dróg – Koledze
Radnemu, dzisiaj, szkoda, że jest nieobecny, i co usłyszałem? „Ale to jest nasz
obowiązek, nie musisz dziękować”. Dziękuję bardzo – mówię – zrozumiałem,
nie muszę dziękować, trzeba tylko rzetelnie wypełniać. I co przeczytałem
dzisiaj? Państwo słyszeli. Dziękuję. Chciałem się podzielić ta informacją.
A przy pomnikach powiem, że jeszcze jest jeden taki pomnik, który w ogóle
mówi o mieście Ostrowiec Świętokrzyski. Jest on na rogu ulicy Kolonii
Robotniczej i Sienkiewicza. To jest nadany przez Sejmik Opatowski i myślę,
że wokół niego powinniśmy tak, jak tu o wita czach było wspomniane, te nowe
bardzo ładnie wyglądają, tylko Kolega Radny bardzo ładnie zauważył, bo akurat
tamtędy skręcam często i widzę, natomiast ten dalej – akurat nie skręcam
w tamtą stronę, bo bym na pewno się już odzywał w tej sprawie. A więc myślę,
że ten pomnik trzeba podobnym potraktować, znaleźć na podobnym miejscu,
żeby to tez zrobić. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Myślę, że… Proszę,
Pani Prezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Ja jeszcze chciałam się, Pani
Przewodnicząca, ustosunkować tutaj do interpelacji Pana Radnego Kaszuby.
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Otóż, Komitet Budowy Pomnika Katyńskiego dostał już, dosyć dawno temu,
ode mnie odpowiedź, bo sama ją podpisywałam, odnośnie przeniesienia
przystanka i to dosyć w sposób szczegółowy umotywowaną. Nie, proszę
państwa, przystanek jest w drodze wojewódzkiej, jest dokładnie na tym samym
miejscu, w którym był stary przystanek i powiem tak – on daje tam
bezpieczeństwo, bo to jest podświetlony przystanek. A więc wręcz, jeżeli
Państwo będziecie tam wieczorem, daje oświetlenie tez tego pomnika. Poza
tym, tam, między przystankiem a pomnikiem jest pewnego rodzaju luka, jeżeli
by była tablica, to sądzę, że by tam weszła. On po prostu, według mnie,
zapewnia bezpieczeństwo przy pomniku i jakby do ulicy. Wniosek, który
Państwo zgłosiliście jako Klub – chyba nawet ja na tej sesji apelowałam, przed
podziałem miasta na okręgi, ze w okresie do wyborów nie powinniśmy zmieniać
żadnej nazwy ulicy, bo to pociąga za sobą po kolei zmianę paru uchwał. Bo to
jest już za późno – są podzielone okręgi, są obwody. W tej chwili te granice
zmieniają się – pomimo, że nawet byłaby to część, w której nikt nie mieszka.
Nawet to, ale powstaje jakby nowa ulica.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Poproszę, Pan Radny Sajda
jeszcze.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Goście! Panie Prezydencie! Ale nie odpowiedział
Pan na ta moją interpelację z tymi dwoma ławkami na tym cypelku przy
Rondzie Solidarności.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Na koniec czerwca na
jednej siądzie Pan, na drugiej Naczelnik Kowalski. Wszystkiego najlepszego.
Przepraszam, Naczelnik Kowalski musi zaprosić Panią Wiceprezydent, bo tam
mieszka, więc we dwoje Państwo usiądziecie, dobrze? Ale zaproście
pozostałych radnych tez tam, na jakiegoś grilla. O, bardzo dziękuję, ja wiem,
że Pan Radny Sajda jest z wielkim uznaniem dla mojej Zastępczyni, Szacunek
dla Pana Radnego. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Myślę, że już wyczerpaliśmy tą
listę pytań w punkcie interpelacje i zapytania. Przechodzimy do punktu
V porządku obrad dzisiejszej sesji, mianowicie sprawozdanie z prac Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie od 20 kwietnia do 5 czerwca
2018 r.
Ponadto Radni Rady Miasta zgłosili pisemne interpelacje:
1) Radny Stanisław Choinka – w sprawie ustawienia dwóch koszy na śmieci
na Rynku Denkowskim (Interpelacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu),
2) Radny Marek Giemza – w sprawie:
 zaprojektowania i wykonania oświetlenia ul. Jałowcowej,
 wykonania nawierzchni ul. J. Milewskiego od skrzyżowania z ul. Gajową
(Interpelacje stanowią załącznik nr 28 do protokołu).
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Ad V/ Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 20 kwietnia do 5 czerwca 2018 r. (załącznik nr 29 do
protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają
zapytanie do tego materiału? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do
kolejnego punktu. Będą to sprawy różne.
Ad VI/ Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana Prezydenta o zabranie
głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo! Chcę jeszcze raz
podziękować, natomiast korzystając, ze jesteśmy w punkcie sprawy różne,
chciałbym skorzystać z obecności wszystkich Państwa i zaprosić bardzo
serdecznie wszystkich naszych radnych, Państwa rodziny, znajomych, bliskich,
naszych gości na Dni Ostrowca, które się dzisiaj rozpoczynają. Zapraszam
serdecznie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. A ja, proszę
Państwa, chciałam Was zapoznać z odpowiedzią Pana Starosty Ostrowieckiego
– Zbigniewa Dudy na taką wypowiedź pana Radnego, którą usłyszeliśmy
podczas obrad sesji 10 kwietnia – myślę tu o Kamilu Stelmasiku, który
wówczas mówił o Szpitalu ostrowieckim, o tym,, jak działa tomograf w szpitalu
ostrowieckim, tzn. on w ogóle działał przez kilka dni, na ten moment, kiedy był
niezbędnie potrzebny. Poza tym, pisał również i mówił tu na sesji w swojej
wypowiedzi o braku organizacji, dobrej organizacji pracy szpitala, zresztą
Państwo zapewne dobrze pamiętacie, o czym była mowa. Ja przekierowałam to
pismo do Pana Starosty z prośba o ustosunkowanie się do treści zawartych
w wypowiedzi Radnego. To jest bardzo ważne, to ostatnie zdanie, które
przeczytałam, bo za chwilę Państwu przeczytam odpowiedź: „Pani Irena
Renduda – Dudek, Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Odnosząc się do pisma z dnia 17 kwietnia w sprawie wypowiedzi Radnego –
Pana Kamila Stelmasika, udzielonej na sesji Radny Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 10 kwietnia 2018 r., dotyczącej zdarzenia, jakie miało
miejsce w ostrowieckim szpitalu informuję – i tu uwaga – iż organy Powiatu nie
są uprawnione do komentowania wypowiedzi radnych.” Proszę Państwa! Nie
będę tego oceniać, bo jest jakiś taki dziwny tok myślenia Pana Starosty,
pozostawiam to Państwa ocenie, bo to jest bez komentarza.
I przechodząc do spraw różnych, Państwo Radni w materiałach na sesję
otrzymaliście sprawozdanie z monitorowania postępu w realizacji Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2017 r.
(załącznik nr 30 do protokołu). Sprawozdanie to było przedmiotem obrad
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wszystkich komisji. Czy tu jeszcze Państwo mają uwagi jakieś, zapytania do
tego materiału?
Również w materiałach otrzymaliśmy informację na temat oceny zasobów
pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Materiał był również przedmiotem obrad i Komisji Samorządowej, i Komisji
ds. Rodziny (załącznik nr 31 do protokołu). Czy Państwo Radni mają zapytania
do tego materiału? Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos
w sprawach różnych? Proszę o zabranie głosu Radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Pragnę jeszcze przekazać informację, którą otrzymałem dzisiaj przed sesją.
Otóż, zgodnie z tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy z Kolegą Radnym
Marcinem Marcem. Kolega Radny Marcin Marzec złożył rezygnację
z członkostwa w naszym klubie. Jest to zgodne z tym, co wcześniej ustaliliśmy.
Bardzo dziękuję za dotychczasową pracę i za współpracę również. O tym fakcie
informuję w ten sposób, ponieważ nie byłem w stanie wygenerować pisma do
Pani Przewodniczącej, jako, że otrzymałem je tuż przed sesją, zaś o tym fakcie
informuję, a pismo stosowne złożę w najbliższym czasie. Dziękuję. I Koledze
Marcinowi również dziękuję za współpracę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. No to klub
bardzo zmniejszył swoją liczebność. Dobrze by było, żeby się przynajmniej te 3
osoby ostało, bo za chwilę możemy mówić o zmianie – czy to jest klub, czy to
nie jest klub.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Czas przyjdzie, a może nie
wybiegajmy aż tak daleko myślami w przyszłość, nie powinno być aż tak źle.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Życzę Panom, abyście pozostali
w tej trójce.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo za szczere życzenia, Pani
Przewodnicząca.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają
zapytania w tym punkcie porządku? Nie widzę, w takim razie dziękuję
serdecznie i zamykam obrady LX sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godzinie 18.07.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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