PROTOKÓŁ NR LXII/2018
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 lipca 2018 r.

Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:08.
Następnie Przewodnicząca powitała gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1) Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do
protokołu)
2) Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3) Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
4) Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
5) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
6) Przewodniczący
Delegatury
Regionu
Świętokrzyskiego
NSZZ
„Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Członek Komisji NSZZ
„Solidarność” - Wojciech Krasuski
Nieobecni radni: St. Choinka, K. Długosz, M. Krysa, K. Kutryba, M. Woźnicka
– Kuzdak
Ad. I./ Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przypomnę Państwu,
jak na poprzedniej sesji, że obowiązuje ta klauzula o ochronie danych
osobowych. Jest informacja wywieszona na drzwiach tegoż lokalu, więc bardzo
proszę nie używać nazwisk. Zwłaszcza osób trzecich. Wprawdzie, my jesteśmy
osobami, które są ujawnione publicznie i co do naszych nazwisk nie ma
wątpliwości, ale jeśli wymieniamy inne osoby, to proszę nie wymieniać
nazwisk, adresów itd. Tak, że proszę stosować się do tej klauzuli, której treść
wisi na drzwiach obrad naszego lokalu.

Szanowni Państwo Radni – czy mają Państwo uwagi do porządku obrad
dzisiejszej sesji? Porządek otrzymaliśmy. Nie widzę, żeby były jakiekolwiek
uwagi.
Radni Rady Miasta obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
14 czerwca i 29 czerwca 2018 r.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
I.
II.

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)
12)
13)

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wraz z „Prognozą
oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski”,
zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,
warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie,
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski
na 2018 rok,
sprzedaży działek gruntu,
sprzedaży działek gruntu,
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
i mieszkaniach chronionych,
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub
rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej
jednostkom organizacyjnym,
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.

2

IV. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
V. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie
od 6 czerwca do 19 lipca 2018 r.
VI. Sprawy różne (m.in. sprawozdanie z funkcjonowania Programu „Ostrowiecka
Rodzina 3+”).

Ad II/Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 czerwca 2018 r. oraz 29 czerwca 2018 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do punktu
drugiego, to jest przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. oraz 29 czerwca 2018 r. Mogliśmy
się zapoznać z tymi protokołami w Biurze Rady Miasta lub też otrzymaliśmy
drogą elektroniczną. Czy Państwo Radni mają uwagi do protokołu z sesji Rady
Miasta z dnia 14 czerwca 2018 r.? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania, kto jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta z dnia
14 czerwca 2018 r.? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że przyjęliśmy jednogłośnie protokół.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2018 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I drugi protokół z 29 czerwca
tegoż roku. Czy Państwo Radni mają uwagi do tego protokołu z tej sesji? Też
nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania, kto jest za przyjęciem
protokołu z sesji Rady Miasta z 29 czerwca 2018 r. ? Kto jest za? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół również przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.
Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do realizacji
punktu trzeciego, mianowicie – podjęcie uchwał w sprawach. Jako pierwszy
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji
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„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
wraz z „Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”. Szanowni Państwo
Radni autorem opracowania jest firma ATMOTERM S.A. z Opola. A w naszej
sesji uczestniczy dzisiaj przedstawiciel tej firmy – Pani Małgorzata Piwowarska,
która będzie odpowiadała na pytania Państwa Radnych. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta, przez Komisję
Samorządową oraz Komisję Budżetu. Teraz poproszę Przewodniczących
Komisji o podanie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca. Komisja pozytywnie wspomniany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Pani
Przewodnicząca, Komisja Samorządowa pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały bądź są jakieś wątpliwości, mamy okazje
skorzystać z obecności Pani Małgorzaty Piwowarskiej. Zapraszam do dyskusji.
Rany Andrzej Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Koleżanki
Koledzy Radni! Ja mam zapytanie do autorów, do autora, jeżeli jest jedna osoba,
czy w tym planie uwzględniono ilość składowisk opału, jakie nabywają
prywatni właściciele działek? Akurat jestem ich Przewodniczącym Rady
Osiedla domków jednorodzinnych i stąd moje pytanie. Dziękuje.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze
pytania do przedstawiciela firmy ze strony Państwa Radnych? Nie widzę.
W takim razie proszę o odpowiedź Panią.
Przedstawiciel firmy ATMOTERM S.A. – Małgorzata Piwowarska – Szanowna
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Jeśli chodzi
o zużycie paliw dla sektora mieszkalnictwa, bilans był liczony wcześniej
przy wcześniejszym opracowaniu. Teraz robiliśmy aktualizację głównie
harmonogramu. Natomiast bilans dla tego sektora wyznaczany jest głównie
w oparciu o dane dostępne, czyli głównie są to dane od dostawców zużycia
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ciepła, energii elektrycznej, czy gazu, jak również są to dane z ankietyzacji
chociażby wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś
dalsze pytania do firmy, która opracowała ten dokument? Nie widzę. W takim
razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”. Kto jest
za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wraz
z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
Patrz uchwała Nr LXII/67/2018 – załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Kolejny projekt
uchwały dotyczy zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia
ich przebiegu – wymienionych w załączniku Nr 1 do projektu tej uchwały.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta
oraz Komisję Samorządową. Proszę teraz o opinię Przewodniczących Komisji.
Proszę Radnego Kamila Stelmasika
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała
wspomniany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Wiceprzewodniczącą Komisji Samorządowej.
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej RM – U. Uba – Pani
Przewodnicząca! Komisja Samorządowa pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały, wnioski? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Kto jest za przyjęciem
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projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych i ustalania ich przebiegu.
Patrz uchwała Nr LXII/68/2018 – załącznik nr 3 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje, kolejny projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich
korzystanie. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Miasta oraz Komisję Samorządową. Proszę Przewodniczących Komisji o opinie
Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca, Komisja również pozytywnie zaopiniowała ten projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Wiceprzewodniczącą Komisji Samorządowej.
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej RM – U. Uba – Pani
Przewodnicząca, Komisja Samorządowa 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 Andrzeja
Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Koleżanki, Koledzy Radni! Zapytanie – czy opłata, jaką tutaj czytam
w uzasadnieniu uchwały z 2011 r., jest 5 gr, czy ona jest wystarczająca
na utrzymanie przystanków, czystości, jak i konserwację? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze inne
pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Proszę w takim razie Panie
Prezydencie o odpowiedź.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Goście! Nie jest wystarczająca, ale nie może być podniesiona,
bo to jest maksymalna opłata.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są dalsze
uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich
oraz opłat za ich korzystanie. 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 określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich
korzystanie.
Patrz uchwała Nr LXII/69/2018 – załącznik nr 4 do protokołu.
4)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2018. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Samorządową oraz Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu. Proszę
Przewodniczących Komisji o podanie opinii komisji. Proszę Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – Mariusza Łatę.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Wiceprzewodniczącą Komisji Samorządowej.
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej RM – U. Uba – Pani
Przewodnicząca! Komisja Samorządowa pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają wnioski, uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2018. 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
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2018.
Patrz uchwała Nr LXII/70/2018 – załącznik nr 5 do protokołu.
5)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży działek gruntu w rejonie ul. Kolonia Robotnicza
i ul. Kasztanowa. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie odniosła się do wspomnianego projektu
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego Andrzeja
Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Koleżanki, Koledzy Radni! Mili Goście! Ja mam tylko zapytanie jedno,
czy odległość między już zagospodarowaną działką, a proponowanymi
podziałami działek, będzie z ulicy tej części osiedla? Jest tutaj wąski pasek
zaznaczony. Jest, to dla mnie zapytaniem – czy to będzie tylko przejście piesze,
czy jest możliwość docelowo drogi dojazdowej po tej stronie? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Panie Prezydencie,
proszę o wyjaśnienie tej sprawy.
Prezydent Miasta – J. Górczyński
– Nie przewiduje się przejazdów
samochodów. Natomiast, umożliwione jest przejście osób pieszych,
rowerzystów, motocykli, ale pas jest na tyle szeroki, że w przyszłości temat
może być otwarty. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają jeszcze uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej sprzedaży działek
gruntu w rejonie ulic Kolonia Robotnicza i Kasztanowa. Kto jest za przyjęciem
tego projektu 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 LXII/71/2018 – załącznik nr 6 do protokołu.
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6)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy również sprzedaży działek gruntu położonych w rejonie
ul. Malinowej i Porzeczkowej. Projekt uchwały był też opiniowany przez
Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta również pozytywnie zaopiniowała ten
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 sprzedaży działek gruntu położonych
w rejonie ulic Malinowej i Porzeczkowej. 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 LXII/72/2018 – załącznik nr 7 do protokołu.
7)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i oprowadzania
ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Projekt był opiniowany
przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisję Samorządową. Proszę
teraz Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii komisji. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Wiceprzewodniczącą Komisji Samorządowej.
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej RM – U. Uba – Pani
Przewodnicząca! Komisją Samorządowa 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 dotyczącej przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i oprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec
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Świętokrzyski. 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 przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania wody i oprowadzania ścieków na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr LXII/73/2018 – załącznik nr 8 do protokołu.
8)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób
bezdomnych i mieszkaniach chronionych. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Samorządową. Proszę Wiceprzewodniczącą Komisji
Samorządowej o podanie opinii komisji.
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej RM – U. Uba – Pani
Przewodnicząca! Komisją Samorządowa 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 ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –
schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych. 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
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych
Patrz uchwała Nr LXII/74/2018 – załącznik nr 9 do protokołu.
9)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunlanymi składanej przez właściciela
nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Szanowani Państwo! Załącznik ten był dostępny do wglądu
w Referacie ds. obsługi Rady Miasta, był również dostępny na stronie
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internetowej. Projekt uchwały również był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta, Komisję Samorządową i Komisję Budżetu. Proszę
Przewodniczących komisji o przedstawienie nam opinii komisji. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Wiceprzewodniczącą Komisji Samorządowej.
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej RM – U. Uba – Pani
Przewodnicząca! Komisja Samorządowa pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
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 głosujemy
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi składanej przez właściciela
nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. 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 wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Patrz uchwała Nr LXII/75/2018 – załącznik nr 10 do protokołu.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów
spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających
charakter
cywilnoprawny,
przypadających
Gminie
Ostrowiec
Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym. Projekt uchwały był
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opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji
Włodzimierza Steca o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi co do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej określenia zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym. 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 określenia zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty
płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej jednostkom
organizacyjnym.
Patrz uchwała Nr LXII/76/2018 – załącznik nr 11 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie opłaty targowej. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji
o podanie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty
targowej. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty
targowej.
Patrz uchwała Nr LXII/77/2018 – załącznik nr 12 do protokołu.
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12) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r. Projekt uchwały był również opiniowany przez
Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji o podanie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. Kto jest za przyjęciem
projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
Patrz uchwała Nr LXII/78/2018 – załącznik nr 13 do protokołu.
13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I ostatni w punkcie trzecim
naszego porządku 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 Komisji Włodzimierza Steca o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2018 – 2023.
Patrz uchwała Nr LXII/79/2018 – załącznik nr 14 do protokołu.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Tym sposobem wyczerpaliśmy
punkt trzeci porządku obrad. Przechodzimy do punktu czwartego. Czy Radny
Andrzej Pałka zgłasza się do zabrania głosu odnośnie interpelacji? Więc,
chciałam powiedzieć, że przechodzimy do punktu czwartego, czyli: interpelacje
i zapytania. Może – ile trwała sesja? Pół godziny. Może tak zrobimy,
chwileczkę, może ja tu zabiorę głos. Więc, tak – najpierw się zgłoszą Państwo
do zabrania głosu, a potem parę minut przerwy zrobimy, no żeby się ochłodzić,
czy coś napić. Więc, w takim razie, proszę bardzo zapraszam do zabrania głosu
w tym punkcie. Marcin Marzec, tak? Czyli tak, to co zobaczyłam, chyba
że kogoś pominęłam, bardzo proszę uzupełnić. Andrzej Pałka, Włodzimierz
Sajda, Artur Głąb, Jerzy Wrona, Włodzimierz Stec, Marcin Marzec, Mariusz
Łata. Wszyscy? Jesteś. Czyli ogłaszam w takim razie 10 minut przerwy. Bardzo
proszę punktualnie przyjść na salę, bo jest duszno, to szybciej skończymy
obrady.
Przerwa w obradach sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego trwała
od godz. 15.30 do godz. 15.48.
Ad IV/Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Witam Państwa ponownie na sesji.
Przechodzimy do punktu IV „Interpelacje i zapytania”. Proszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Koleżanki, Koledzy Radni! Mili Goście!
1)
Panie Prezydencie, prosiłbym o uruchomienie stosownych służb celem
usunięcia w ul. Szymanowskiego na odcinku między rondem a szpitalem.
To jest taka wyrwa, która tam omijają uczestnicy i mówią, że może w końcu
dojść do niespodzianki, oczywiście smutnej.
2)
Kolejna sprawa, ten temat się powtarza – oczyszczenie chodników przy
ul. Długiej na odcinku od cmentarza komunalnego do Ronda Narodowych Sił
Zbrojnych. Ja ten temat już poruszałem chyba ze trzy razy. Trawnik, a nie wiem,
czy darń trawnikowa zarosła już połowę szerokości takiego pasa. Jest to na tyle
niebezpieczne, że w godzinach, kiedy jest ciemno można i upaść, no na
szczęście jeszcze tego nie było, ale myślę, że to się szybko może zdarzyć. Taki
krótki odcinek, myślę, że trzeba to zrobić i to w miarę jak najszybciej.
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3)
Kolejne, położenie nakładki na drodze, ulicy Paulinowskiej odcinek
dojazdowy o długości około 200 m. To jest już jeden odcinek jest
wybrukowany, a tutaj jest destrukt położony. Kurzy się z tego. Mieszka tam:
raz, dwa, trzy, cztery rodziny. Jeśli byłaby taka możliwość, to bym bardzo
prosił.
4)
I kolejny temat – sucha trawa na posesji sąsiadującej z ulicami, między
ulicami: Grzybowa, Modrzewiowa, Spacerowa a placem kościelnym. Znowu
trawica jest taka, jeszcze uschnięta na dodatek, może w końcu to być źródłem
pożaru ponieważ przemieszczają się różne osoby, wiele szkła jest tam prawda
i nie chciałbym już dalej ten temat rozszerzać. Do tej pory dziękuję już za,
że dało się to w sposób łagodny z właścicielem sprawę załatwić, że to zostało
skoszone. Myślę, że i tym razem będzie podobne działanie.
5)
I kolejny temat gorący, obyśmy nie doczekali takiej smutnej chwili –
rzeka Modła i trawy do skoszenia. Jakoś po interwencji było to robione.
Natomiast, w tym roku naprawdę nawet koryta tej rzeki nie widać. Można się
dokładnie przyglądać czy tam woda płynie, czy nie. Takie trawy rosną. Obyśmy
nie doczekali, a widzimy, że mamy niespodzianki z aurą pogodową i co by,
jak to się mówi, nie było płaczu wśród sąsiadujących z tą małą, a tak niekiedy
niespodziankę dającą rzeczką.
6)
I zapytanie – czy zmiana pieca gazowego małej sprawności na piec
gazowy kondensacyjny, też obejmują dopłaty? Bo tego nie doczytałem i to bym
prosił. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
radnego Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni goście!
1)
Panie Prezydencie, chciałbym zgłosić pierwszą interpelację.
Na skrzyżowaniu Żeromskiego z Zagłoby stoi słup złamany, no skrzywiony.
Jednej lampy nie ma. Tam kable wiszą, a druga świeci. Trzeba by, bo to jest już
ponad miesiąc. Tym się nikt nie interesuje.
2)
I chciałem właśnie tu poruszyć też co powiedział mój kolega Andrzej
Pałka odnośnie koszenia wałów, koryt rzek: Kamiennej, Pokrzywianka i Modła.
Proszę Państwa, to jest tragicznie, jak się komórki zabiera z Ostrowca i daje się
do Radomia. Co ma wspólnego Radom z Ostrowcem? Ja pozwoliłem sobie
zadzwonić tam właśnie i otrzymałem tak odpowiedź: „No co my zrobimy, jak
posłowie tak zadecydowali i przeniesiona została ta komórka do Radomia.”
Nazwali to jakąś zlewnią, coś tam. I otrzymałem odpowiedź, że od 1 sierpnia
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będą koszone właśnie te wały i koryta. Tylko przez siedem miesięcy pieniądze
ludzie brali, a tutaj nie daj Boże, co te opady były, jakby większe opady, jakie
były – dwie powodzie, no trzy. Ja pamiętam trzy. Teren jest jaki jest.
3)
I chciałem teraz poruszyć, bo to ludzie właśnie zwrócili się do mnie
z zapytaniem: „Panie Radny, jak to jest, tu atakuje się Pana Prezydenta
Górczyńskiego, a Pan Starosta nic nie mówi o tym, że podobno jest prowadzone
śledztwo jego w Starachowicach o przekroczeniu uprawnień.” No, jak to jest, tu
wszystko wiedział, że u nas w urzędzie, że sprawy CBA, Policja, a tutaj nic
o tym się nie mówi? Nie mówi się o tym ile rodzin skrzywdził. No, przecież to
ludzie już mają dosyć. I nikt o tym nie napisze. Nikt. Zwróciłem się na piśmie,
jak Pan sam wie, Panie Prezydencie, bo to zwracałem się do Pana –
ile kosztowały sprawy, które on poprzegrywał i odszkodowania – Starosta Duda.
Odpowiedzi nie uzyskałem. To on wybiegająco tak, ale tutaj przyrzekam,
że podam do Sądu Administracyjnego tę sprawę. Bo tak dalej być nie może,
że kogoś się szkaluje, a siebie się wybiela. I tu się mówi milion osiemset, a tu
się nie mówi, ile szpital zadłużony jest, no czego, no? Co jest z lecznictwem?
Tego się nie mówi, tylko chce się znaleźć „kozła ofiarnego” i atakować, no.
No, przecież to tylko potrafią robić „mali ludzie z dużymi kompleksami”. No, to
jest tragedia dla nas. No, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Jerzego Wronę.
Radny J. Wrona – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowne Koleżanki i Koledzy!
1)
Pierwsza interpelacja dotyczy narastającego problemu dzików na osiedlu
Stawki. Dlatego ponawiam tą interpelację, bo sytuacja się wręcz pogarsza. Tak,
jak mówią mi mieszkańcy, to całe watahy dzików coraz śmielej odwiedzają to
osiedle i w związku z powyższym obawiają się mieszkańcy osiedla Stawek,
poruszania po osiedlu szczególnie o porze wieczornej. W poprzednią niedzielę,
bo właśnie tam idąc do kościoła wzdłuż ulicy Hubalczyków, można było
stwierdzić, że całe pobocze ul. Hubalczyków było zryte przez dziki, część tego
niedokończonego boiska po drugiej stronie, w stosunku do szkoły terenu
należącego do Gminy Ostrowiec, można by było żartobliwie powiedzieć,
że rolnicy uprawiają rolę bez zamówienia, tylko to obsiać, tak to było zryte,
po prostu ta ziemia była zryta. Ale to jest tylko obraz skutków, natomiast jest to
ewidentny ślad potwierdzający, że te dziki tam zapuszczają się coraz śmielej,
i coraz liczniej na to osiedle. I w związku z powyższym, jest prośba
mieszkańców, by zastanowić się, w jaki sposób przeciwdziałać temu zjawisku.
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Być może to, co mówiłem podczas tej zgłaszanej wcześniej interpelacji –
należałoby nawiązać kontakt z kołami łowieckimi lub innymi podmiotami, które
mają wiedzę, jak w stosunku do dzików należy się zachować, w jaki sposób ich
znęcić w inny kierunku. I tutaj w tym momencie, niektórzy mieszkańcy
twierdzą, że część osób sama nęciła te dziki wyrzucając jakieś resztki
pożywienia – zwierzę zaraz wyczuwa po prostu szansę na smaczniejszy pokarm
i z tego korzysta, i nie nękane w żaden sposób dlatego coraz śmielej zbliża się.
I uważam, że tutaj też jest część osób, nieopatrznie chcą być dobrym dla
zwierząt, no stwarza zagrożenie dla współmieszkańców.
2)
Natomiast druga interpelacja dotyczy tutaj zgłaszanego problemu.
Ku temu jest też okazja, bo dzisiaj była podejmowana uchwała w sprawie planu
gospodarki niskoemisyjnej, żeby jednak zwiększyć środki w naszym budżecie
w taki sposób, by zachęcić w większym stopniu zamianę tych palenisk
domowych, z tych gdzie źródłem energii głównie jest węgiel, szczególnie opał
niskiej jakości. I żeby, że tak powiem, zachęcać mocniej tych wszystkich, którzy
byli by gotowi modernizować swoje źródła ciepła w swoich mieszkaniach
i przechodzić na źródła energii ekologiczniejsze. I wtedy, poprawa jakości
powietrza mogłaby nastąpić dużo szybciej, niż to następuje w ten sposób.
Bo tak, jak kiedyś obliczyliśmy statystycznie w tym tempie, jak to teraz
przebiega, to kilkadziesiąt lat trzeba, żeby wyeliminować te dymiące kominy
w mieście. Dlatego tutaj w tym kierunku prośba o rozważenie tutaj,
przyspieszenia tych działań związanych z poprawą jakości powietrza w mieście.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Proszę o uporządkowanie tzn. wykoszenie terenu
zlokalizowanego między szkołą podstawową nr 7 a kościołem na Pułankach.
I o wpisanie do harmonogramu rocznego tego koszenia. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
radnego Włodzimierza Steca.
Radny Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Ja
mam dwie interpelacje.
1)
Pierwszą chciałbym złożyć w imieniu własnym i Pani Marty Woźnickiej
– Kuzdak dotyczącą umożliwienia płatności na „Rawszczyźnie”, na tych
basenach zewnętrznych kartą płatniczą. Tym bardziej, że trzeba nosić gotówkę
przy sobie, natomiast w dzisiejszych czasach można już płacić nie tylko kartą
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ale i telefonem, nawet i zegarkiem. Na pewno by to usprawniło przychodzenie
i opłacanie wszystkich opłat na basenach. Bardzo bym prosił o wprowadzenie
tych płatności.
2)
Natomiast mam jeszcze jedną interpelację dotyczącą zwiększenia kontroli
Straży Miejskiej w Parku Salentyńskim, gdyż mieszkańcy coraz częściej
zgłaszają informację dotyczącą pijanych osób, bałaganienia tam, niszczenia
ławek, zanieczyszczania tego miejsca. Także, to wszystko z mojej strony.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu radnego
Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Ja mam takie dwie sprawy.
1)
Pierwsza dotyczy kondycji naszych klubów sportowych. Kilka tygodni
temu z kilkoma z kolegów radnych, między innymi Mariusz Łata, czy Aron
Pietruszka byli obecni na takim spotkaniu, gdzie nasze kluby seniorskie
podsumowywały sezon miniony. No i obraz, no też tego, w jakiej kondycji
na rok przed jubileuszem 90 – lecia istnienia klubu sportowego Zakładów
Ostrowieckich, no nie jest, jakby to powiedzieć – to nie jest optymistyczny, jest
raczej taki, też może nie pesymistyczny, ale jest taki przeciętny. A wszyscy
chcielibyśmy zwłaszcza w przyszłym roku, kiedy będziemy obchodzić ten
jubileusz tego klubu, który jest dumą i chwałą naszego miasta, dla wielu osób,
wiele osób się z tym klubem identyfikuje i utożsami, chciałoby się, żeby
kondycja naszych klubów była lepsza. I stąd, jak gdyby takie dwa przemyślenia.
Pierwsze, chciałbym zaapelować do Starostwa Powiatowego o przemyślenie
naprawdę polityki finasowania sportu. Ja wiem, że to był temat wielokrotnie
poruszany przez liczne grona, w tym apel kibiców. Natomiast, może gdzieś
w tym trochę było za dużo emocji i potrzeba chłodnego spojrzenia.
A drugie to bardziej pytanie do Pana Prezydenta – jak miasto postrzega. Ja zdaję
sobie sprawę, jak jest finansowane, w jakich kwotach. Wiem, że to jest dużo,
wiem, że chciałoby się więcej, a potrzeby budżetu i miasta są ogromne.
Natomiast, w kontekście jubileuszu, no chciałbym zapytać Pana Prezydenta, jak
Pan to widzi. I właściwie trzecia taka myśl, to być może powinniśmy się
zastanowić wspólnie, ale to już pewnie przyszła kadencja, bo teraz już jest za
późno, nad tym jak spowodować żeby istniała w Ostrowcu długofalowa
strategia finasowania sportu i funkcjonowania sportu. Bo na jednej nodze nie da
się tego oprzeć, na dwóch też będzie trudno, no bo ciężko też finansować sport
zawodowy ze środków samorządu. My nie jesteśmy wielką aglomeracją
miejską, a nawet i w wielkich ośrodkach, i aglomeracjach nawet i typu
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Warszawa, nie zawsze ten sport jest mocno finansowany przez samorząd. I stąd
pomysł nad rozwiązaniami, które można by było tutaj wdrożyć, żeby ten sport
funkcjonował. To nie chodzi o to, że kończy się sezon, jest łapanka, ganianie
sponsora, proszenie Pana Prezydenta, proszenie Starosty, bo to jest
nieprofesjonalne. Profesjonalne kluby myślą na kilka lat do przodu i właściwie
mają zarezerwowane te środki finansowe i mogą spokojnie patrzeć
w przyszłość, wiedzą na czym stoją i mogą budować markę na lata. I chciałbym,
żeby też tak było w Ostrowcu, bo myślę, że nas na to stać. Mamy niesamowite
kadry i fachowców w sporcie. I tylko dzięki temu właściwie, że są tacy ludzie,
którzy poświęcają się temu, często kosztem własnego prywatnego życia, tak
naprawdę ten sport jest na takim, a nie innym poziomie.
2)
Druga sprawa, to też kwestia przyszłościowa i mamy wielki kapitał
w postaci terenów inwestycyjnych, którego przez lata samorząd ostrowiecki
nie miał. I chwała za to tej Radzie Miasta i Prezydentowi, że faktycznie do tego
doszło, ba ja już wielokrotnie kilka lat temu, jak jeszcze była miniona kadencja,
apelowałem na spotkaniach rad osiedlowych do minionych włodarzy o to, żeby
te grunty skupować, że to jest coś co może spowodować w przyszłości
nadrobienie tego dystansu, który żeśmy stracili do innych ośrodków miejskich.
I wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy i poszedł w tym kierunku,
bo niestety, miniona władza nie miała za bardzo interesu w tym albo po prostu
miała inną strategię, wizję rozwoju i była głucha na te argumenty. Ale jeżeli już
mamy ten kapitał, udało się te tereny zgromadzić, to nie chciałbym żebyśmy
w jakiś sposób stracili tę perełkę, tzn. co mam na myśli. Chodzi mi o to,
czy oprócz kryterium ceny, które oczywiście w przetargu musi być, ale prawo
zamówień publicznych coraz bardziej idzie w kierunku tego, żeby były również
inne kryteria oprócz ceny, tzn. oprócz tego kto da najwyższą kwotę finansową,
może warto zrobić preferencję. Już wiem, że to się dzieje jeżeli chodzi
o produkcję, tak? O tak zwaną twardą produkcję, czy twarde usługi. Ale być
może warto oddać te działki firmom naprawdę, które rokują na przyszłość, które
będą gwarantowały rozwój na lata, które będą inwestowały bardzo mocno
w Ostrowcu nie tylko w ten obszar, tylko się będą dalej rozwijać i chciałbym
żeby po prostu to były firmy innowacyjne, nowoczesne, stawiające na nowe
technologie. I czy dałoby się takie preferencje gdzieś, przynajmniej wziąć pod
uwagę przy rozdysponowywaniu gruntów inwestycyjnych u nas w mieście.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
radnego Mariusza Łatę.
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Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
W pierwszej interpelacji nawiążę do tego, o czym mówili Radni: Pałka
i Radny Sajda. A odnośnie uporządkowania terenów wzdłuż naszych rzek. Sami
Państwo, którzy poruszają się po Ostrowcu widzą, jaka jest sytuacja. Ja mam
tutaj zdjęcia, zaraz je przekażę. Szanowni Państwo! Mieszkańcy Ostrowca
widzą, jakiego mamy Prezydenta skutecznego, ale nie w każdej dziedzinie
Prezydent może się wykazać. Akurat od tego roku zostały przekazane pobocza
wód, przekazane zostały spółce Wody Polskie, zarządzanej przez partię
rządzącą. I dlatego apel do środowiska związanego z partią „Prawo
i Sprawiedliwość”. Szanowni Państwo! Ja przekażę może na ręce radnych te
zdjęcia. Może środowisko tej partii zajęłoby się donoszeniem w dobrej sprawie,
a nie donosami do prokuratury, tylko donosem takim w imieniu mieszkańców,
by uporządkować teren wokół naszych rzek (radny M. Łata przekazał zdjęcia
radnym Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” odnośnie zarośniętych wałów
ostrowieckich rzek – załącznik nr 15 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy to już wszystko Panie Radny?
Radny M. Łata – Druga sprawa związana jest z, i tutaj słowo klucz
z „remontem ul. Samsonowicza”. Otóż, wiemy, że na przebudowę II etapu
ul. Samsonowicza, czyli tutaj od ul. Bałtowskiej. Powiat Ostrowiecki opracował
projekt budowalny i uzyskał prawomocne pozwolenie ZRID. Obecnie na
podstawie, którą uzyskałem ze strony internetowej na temat wyników
postępowania, które ukazały się 26 czerwca 2018 r. i prowadzonych pracach na
tej drodze, dowiaduję się, że wykonywany jest remont. I tutaj właśnie
podkreślam to słowo „remont” polegający na wymianie krawężników
i nawierzchni. I tutaj moje pytanie – po co było opracowywać projekt, ponosić
nieuzasadnione koszty, jeżeli na wykonanie remontu nie są wymagane takie
dokumenty typu zgłoszenie lub pozwolenie na budowę? A zadanie pod nazwą
„Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”
nadal widnieje w budżecie powiatu. W projekcie budowlanym
na remontowanym odcinku drogi były przewidziane chodniki i ścieżki
rowerowe. W ramach tego zadania „Rozbudowa i przebudowa ulicy
Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap.” Mam pytanie – czy i kiedy
ewentualnie one mogą powstać? I jeżeli mają powstać, to jeszcze jedno pytanie
się tutaj rodzi, myślę, że zasadne – czy nie lepiej najpierw wykonać remont
drogi ul. Samsonowicza, a następnie jej rozbudowę i przebudowę. Już nie wiem,
jak to ma być. Uważam, że trąci to o lekką niegospodarność.
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I trzecia sprawa. Już dwukrotnie zgłaszałem sprawę słupów drewnianych
w ul. Wspólnej, których właścicielem jest firma „Orange”. Wiem, że Wydział
Infrastruktury Komunalnej zwracał się do operatora, czyli firmy o usunięcie ich.
A obecnie widzę, że Miejska Energetyka Cieplna prowadzi właśnie inwestycję
w tej ulicy i niestety, zmaga się z tymi starymi, spróchniałymi słupami, bo
trudno je ominąć. Powtarzam jeszcze raz tę interpelację poprzednią – zwracam
się z prośbą o usunięcie i zastąpienie innymi technologiami przez operatora
firmy „Orange”
tych starych, wypróchniałych słupów w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców.
I czwarta sprawa – sprawa dotycząca uporządkowania ruchu w ulicy Wspólnej,
głownie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej. I tutaj podziękowania dla
Pana Prezydenta za to, że pochylił się nad głosami mieszkańców i zostały
stworzone miejsca, w których mogą mieszkańcy parkować dwadzieścia kilka
samochodów – przybyło w tym miejscu. Ale żeby ta sytuację na drodze
uporządkować do końca potrzeba jest o wystąpienie do Komisji Bezpieczeństwa
o rozważenie takiego wniosku o postawienie znaku zakazu parkowania na
odcinku od Kopernika do ul. Polnej poza tymi wyznaczonymi miejscami.
Myślę, że dopiero wtedy możemy powiedzieć, że sytuacja na ul. Wspólnej
zostanie udrożniona i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców usunięte te
wszystkie usterki. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Arona Pietruszki.
Rady A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent!
Ja po raz kolejny, chyba już po raz czwarty, albo piąty od początku tej kadencji
zabieram głos w sprawie ulicy Iłżeckiej – wjazd do biura „Adalbert”. Chodzi
o ten odcinek drogi. Do kolegi tutaj radnego Wrony, do Naczelnika
Kowalskiego, do Prezesa – dobrze RODO – przepraszam. Dobrze – prosiłbym
o spotkanie Panowie. Ja już nie mam siły tłumaczyć mieszkańcom. Panie
Radny, ja zadaję interpelację, proszę o spotkanie, proszę o współpracę, bo
działam na rzecz mieszkańców. Mieszkańcy toną po kostki w wodzie przy
pierwszych lepszych opadach. Chciałem po prostu ten problem rozwiązać
i dokończyć.
Druga moja interpelacja dotyczy częstszych patroli i Straży Miejskiej,
a w głównej mierze Policji w parku, w osiedlu „Spółdzielców”. Nie jest
bezpiecznie szczególnie w godzinach nocnych. I mamy dosyć widno
do późnych godzin, dzieci się bawią. No, niestety panowie spożywają alkohol,
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no i dzieci muszą bawić się z widokiem na panów spożywających właśnie
alkohol. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Pozwolicie
Państwo, że jako ostatnia zabiorę głos. Za chwileczkę. Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Otóż na sesji w miesiącu czerwcu mówiłam o tym, że ulewne deszcze,
w ogóle opady deszczowe wypłukują ziemię ze skarp, które wiszą nad
krawężnikami przy jezdniach i ta ziemia spływa do studzienek deszczowych,
do kanalizacji deszczowej i generalnie kiedyś może się to wiązać z wysokimi
kosztami. W ostatnich dniach zobaczyłam, że na ul. Sandomierskiej trwają prace
zbierające właśnie tą ziemię wraz z trawą i wyrównują ten poziom poniżej tych
krawężników przy jezdni. Bardzo ucieszył mnie ten fakt, że ktoś wpadł już na
taki pomysł, bo uważam, że na kilka lat będziemy mieć spokój z tym, że po
prostu nie będziemy musieli prowadzić prac przy odmulaniu tej kanalizacji
deszczowej. Ale pytanie jest tego rodzaju, bo również pytają mnie mieszkańcy
mojej ul. Zygmuntówka, chodzi mi o to jakie plany związane z wykonaniem
dalszym tych prac, bo na razie zaobserwowałam, że jest to wykonywane
na ul. Sandomierskiej, czy w mieście również będą tego typu prace
wykonywane i czy – tak jak wtedy zwracałam
się o to, żeby
w ul. Zygmuntówka przeprowadzić takie prace – czy też one w dalszym ciągu
będą przeprowadzone w ul. Zygmuntówce, jako dalszy ciąg ul. Sandomierskiej.
To tyle. Proszę o zabranie głosu jeszcze Włodzimierza Sajdę za nim udzielę
głosu Panu Prezydentowi.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Ja chciałem głosić interpelację jeszcze.
1)
Chodzi mi na Kolejowej o węglarkę. To już nie jest węglarka, tylko to jest
– Panie Prezydencie – przedsiębiorstwo, które zwozi miał i odzyskują węgiel.
Przecież tam, jak jest wiatr i tak pyli, że ani nie można przejechać rowerem,
bo w oczy leci, że to jest nie do pomyślenia.
2)
I następną mam – ul. Łączna. Panie Prezydencie, zgłaszałem o wymianę
słupów drewnianych na betonowe. I to są te telefoniczne. No, komisja akurat,
żem podjechał, tak z boku, mnie nie widziała, jak sprawdzali te słupy. No,
to jest dziesiąty wiek, albo jeszcze niżej. Zamiast to, do każdego słupa
podchodzili i kopali w słupa, czy się nie przewróci. I cztery, trzy słupy zostawili
drewniane. Resztę wymienili. I żeby chociaż przy tej wymianie wymienionych
słupów posprzątali ładnie, kostkę ułożyli. No, to wygląda żenująco, Panie
Prezydencie. I mało tego, niedaleko Pani Prezydent, kabel tak się obwiesił,
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że każdy może podejść i urwać. No, że to nikt nie odbiera to jest mi bardzo
dziwne.
3)
I następną mam Panie Prezydencie interpelację. Kto pokryje koszty
ul. Kościuszki, tj. naprzeciwko wejścia do parku, jak jest próg zwalniający. Tam
są takie koleiny, samochody w asfalt się pozagłębiały, że tam jest tragicznie.
Tam woda stoi i mam pytanie i mieszkańcy się pytają – kto pokryje te koszty
dla miasta, co to samochody spowodowały? No, bo tam naprawdę i prosiłbym,
żeby tam ktoś jechał. Bo ja mówiłem tyle razy, sam Pan wie ile razy mówiłem,
żeby był zakaz parkowania. Tak na Klimkiewiczowskiej. Ludzie tam
podjeżdżają, karetka, bo nie każdy ma gaz, z butlami, samochód podjeżdża –
nie ma gdzie stanąć. Panie Prezydencie. No, ale tu z tą ulicą Kościuszki to
naprawdę i nikt. Tyle razy zgłaszałem i żeby tym się nie zająć? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Radnego
Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Tutaj nie co kontynuując temat rozpoczęty przez kolegę Radnego J. Wronę,
chciałbym zaproponować pewne rozwiązanie, bo kwestia dzików staje się coraz
bardziej aktualna. I te sygnały rzeczywiście do nas docierają. Jak wszyscy
wiemy, przepisy normują prowadzenie odstrzału przez uprawnionych
myśliwych do tego celu, ale dwieście metrów od zabudowań, w której można
taki odstrzał prowadzić. W grę nie wchodzi raczej użycie specjalnej strzelby
usypiającej, bo później to generuje koszty. Gmina musi wtedy zwierzę uśpione
odtransportować i wywozić poza miasto. Ja miałbym taką propozycję. Czy w tej
kwestii, która staje się coraz bardziej nurtująca i dotkliwa niestety – jest
możliwe przemyślenie i rozpoczęcie kampanii informacyjnej społecznej. Chodzi
o to, żeby poinformować mieszkańców, uświadomić im fakt, że właśnie
rozsypywanie resztek jedzenia przy altankach śmietnikowych powoduje
przyciąganie tych zwierząt, których obecność jest raczej niepożądana,
a jednocześnie niebezpieczna. Czy Gmina jest w stanie przygotować taką
kampanię, która by uświadamiała, może nie tylko przez prasę ale również przez
plakaty, ogłoszenia, ulotki – uświadamiała mieszkańcom, jak postępować
w sytuacji zagrożenia, ale jednocześnie – co czynić, aby tych dzików nie
przyciągać do naszych osiedli. Jest to o tyle ważne, że w przypadku dobrego
rozwinięcia takiej kampanii informacyjnej, będziemy mogli liczyć na konkretne
efekty, a nie będziemy myśleli o masowym odstrzale dzików, co jest w tej
chwili niemożliwe. Bardzo bym prosił o wzięcie pod uwagę takiej możliwości.
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I jednocześnie, wydaje mi się, że prosiłbym tutaj o przekazanie tego naszego
apelu, tej prośby również do spółdzielni mieszkaniowej, bo ona również może
mieszkańców swoich uświadamiać w tej kwestii. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie, zabrać głos. Proszę radną
Urszulę Ubę o zabranie głosu.
Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Nasunął mi się wątek z 14 czerwca. Ja nie
składałam interpelacji do Pana Starosty odnośnie szpitala, naszego powiatowego
– co się działo na SOR–ze, co się zadziało w ogóle z moim dzieckiem, bo to
chodziło o moje dziecko. Dostałam od Pana Starosty pismo, że prosi
o wyjaśnienie interpelacji. To nie była moja interpelacja, jeszcze raz powtarzam,
to było moje przemyślenie w kwestii mojego dziecka, zachowania pani doktor
na jednym z oddziałów szpitala. I po prostu nie wiem, czy Pan Starosta nie
odróżnia przemyślenia od interpelacji. No nie wiem, po prostu nie umiem tego
określić i to mnie jednak boli.
Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wypłynęło, to co wypłynęło i wszyscy
wiemy o tym, o naszym Prezydencie. I nie pozwolę na to, żeby został opluwany
od nowa. Raz, że były kłody pod nogi rzucane temu człowiekowi i rodzinie,
nam wszystkim radnym, a teraz się wylewa pomyje na głowę człowieka, który
nie zasłużył na to, jako prezydent, jako ojciec naszego miasta. Na tyle co on
zrobił dla naszego miasta, to jest po prostu naprawdę nie do pomyślenia
w ogóle, że w ten sposób można człowiekowi urągać, który naprawdę pracuje
i to nie tylko pracuje od poniedziałku do piątku, tylko pracuje soboty, niedziela,
święta i każdy jeden dzień, i jeszcze i noce. To jest jedna sprawa.
A druga sprawa – bardzo dużo telefonów miałam. Jestem na osiedlu, jestem na
mieście i każdy mi się pyta, czy to jest prawdą, że Pan Prezydent idzie na osiem
lat do więzienia? Ja mówię, ludzie na litość Boga, to są po prostu pomówienia.
Ja chcę zapytać – „Prawo i Sprawiedliwość” – co to jest: prawo
i sprawiedliwość? No, jeśli to jest prawo, to powinno być prawem. Jeśli to jest
sprawiedliwość, to powinno być sprawiedliwością. A tutaj no niestety, ten
człowiek siedzi tutaj z nami. Nie wiem, dlaczego, czy sobie zasłużył. Na tym, że
robi dla miasta wszystko, co tylko jest możliwe, nie zadłuża miasta, podatków
nie podnieśliśmy, wody, ścieków tak samo. Nie wiem, co tu jest grane.
Naprawdę, zlitujcie się Państwo. Nie wiem, czy słyszy ten ktoś, kto pluje na
tego człowieka. Niech się zastanowi, bo tam na górze ktoś na pewno rozliczy
nas wszystkich. I proszę, jeśli możecie Państwo – rozwiejcie ten temat, że ten
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człowiek jest niewinny. Temu człowiekowi powinno się powiedzieć
„przepraszam”. Były zarzuty inne odnośnie basenów, nawet nikt nie powiedział
„Panie Prezydencie, czy człowieku – ja ciebie przepraszam, bo ja zrobiłem
błąd.”. Nie umieją powiedzieć „przepraszam”. Naprawdę, nie umieją. Nie wiem
dlaczego tak się dzieje. Przecież my mieszkamy w wolnej Polsce, w wolnym
kraju. Nie można drugiego człowieka – tego, co pracuje – ciężko pracuje –
niszczyć. Ja dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? W takim razie oddaję głos
Panu Prezydentowi Miasta Jarosławowi Górczyńskiemu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Goście! Na wszystkie interpelacje dostaniecie Państwo
odpowiedzi na piśmie. Natomiast, ja chcę podziękować za ostatni głos. Dla mnie
to jest poniżające, upokarzające, że w taki sposób walczy się politycznie, walczy
się na trzy miesiące przed wyborami na prezydenta, przed wyborami do Rady
Miasta. Nie spodziewałem się takiego ataku, nie spodziewałem się takiej presji,
nie spodziewałem się, że w taki sposób będzie to prowadzone. Od trzydziestu lat
samorządu kampania nigdy nie była tak brutalna, jak się zapowiedziała w tym
momencie. Chcę podziękować Radnemu Sajdzie za to, że miał odwagę
powiedzieć 8 miesięcy temu, o tym co trzeba zrobić, żeby wygrać wybory
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ja się tylko zastanawiam i to jest pytanie
do wszystkich Państwa – to co się musi stać jeszcze, żeby wygrać? Skoro,
nie wsadzono prezydenta, to trzeba go rozjechać na przejściu? Nie wiem. Jest to
naprawdę przykre tym bardziej, że bycie na funkcji jest okresowe. Człowiekiem
się jest cały czas. My się z tego miasta nie wyprowadzimy, my w tym mieście
będziemy mieszkać. Ja też sobie zadaje pytanie – jakim trzeba być cynikiem,
jaką trzeba mieć ilość obłudy, zakłamania, fałszu, żeby w ten sposób
postępować, żeby w ten sposób walczyć politycznie? Ja wyobrażałem sobie,
że ktoś inny zbuduje stadion, wyremontuje dwie inne ulice i mieszkańcy ocenią
po działalności merytorycznej. Niestety, wszystko wskazuje na to, że nie
merytoryka jest w tej chwili najistotniejsza, a brudna propaganda, plucie,
szkalowanie. I to co Państwo powiedzieliście – nikt później nie powie
przepraszam, bo nikt się nie będzie z tym liczył. Dzisiaj, to jest – jeszcze raz –
poniżające i upokarzające. Natomiast, powiem tak – mam wiedzę, kto pisze. To
są dokumenty z Policji, z innych źródeł, gdzie ludzie się wypierają, że telefon to
w domu jest i on z tego telefonu nie pisał, no ale to jest telefon zarejestrowany
na tę osobę, czy na inną osobę. I takich rzeczy, i takich wątków jest wiele.
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Najbardziej boli, że dotyka to najbliższych, bo bycie politykiem to też bycie
skazanym na pewną walkę polityczną, ale szarganie najbliższych,
doprowadzanie to takiego stanu, w jakim zostało to przedstawiono, to już
przekroczyło wszelkie normy człowieczeństwa, bo chyba tak należy powiedzieć.
Jeszcze raz, to jest poniżające, upokarzające i zastanawiam się, jaki będzie tego
finał dalszy. Nie chcę dalej tego już ciągnąć, chcę powiedzieć jedną rzecz –
spotykam się w ciągu tych kilku dni z olbrzymią ilością słów wsparcia
od naszych mieszkańców. To jest jedyna rzecz, która jeszcze dodaje otuchy,
do tego żeby podjąć walkę i żeby funkcjonować. A z drugiej strony mam też
możliwość zweryfikowania wszystkich tych, którzy są wokół mnie, wszystkich
tych którzy są przy mnie i za to dziękuję. Bo wiem na kogo mogę liczyć.
Natomiast, Drodzy Państwo, ta grupa, która jest ze mną, to grupa zawodowców,
fachowców i oni sobie zawsze dadzą radę. Natomiast, nasuwa się pytanie –
co z drugą stroną – gdzie ta merytoryka, gdzie ta fachowość? Oprócz szczucia,
podjudzania, opluwania, donoszenia – czy coś jeszcze potrafi ta druga grupa?
A jest przykre, że budując markę Ostrowca Świętokrzyskiego, ściągając tutaj
inwestorów, zmniejszając bezrobocie, poprawiając funkcjonowanie tego miasta,
no rzuca się takie rzeczy. Wszyscy ci, którzy przyszli na basen, wiedzą kto
pomógł wybudować ten basen, ale wiedzą też i z drugiej strony dlaczego ten
basen tak późno został otwarty. Tego się nie da wymazać z pamięci. I żeby nie
wiem, ile prasy, ile telewizji przyjechało, to w pamięciach tych ludzi to na
zawsze pozostanie. I myślę, że to jest taka konkluzja na koniec. Natomiast,
jeszcze raz – nie spodziewałem się takiego poziomu agresji politycznej.
Zapowiada to bardzo brudną, okrutną kampanie wyborczą. I to jest przykre,
że takimi metodami i w taki sposób chce się walczyć tutaj z nami, ze mną
osobiście.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo! Wysoka
Rado! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Od dłuższego czasu, od
ubiegłego tygodnia obserwuję tą nagonkę na Prezydenta Miasta Pana Jarosława
Górczyńskiego. Myślę, Panie Prezydencie, że niezawisły sąd oczyści Pana
z zarzutów. Bo przecież pamiętamy doskonale sesję z sierpniu, tak jak tu
siedzimy na tej sali – wszyscy byliśmy obecni, kiedy Pani Prezydent tłumaczyła
wyraźnie – jak przebiegały przetargi, jak to się wszystko odbywało. Dlaczego
kolejny raz unieważniamy przetarg, dlaczego tych przetargów było aż trzy.
Wszystko to wiedzieliśmy w szczegółach i zgodziliśmy się z tym, że te
informacje są pełne i w jaki sposób wyczerpujące, zaspakajające naszą wiedzę.
Niestety, co się okazało? W czwartek podczas mojego dyżuru kieruje pismo na
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Prezydenta Miasta o odwieszeniu sprawy prokuratorskiej w sprawie śledztwa,
w sprawie przetargu. Proszę Państwa, w piśmie tym jest również informacja,
że 19 maja 2017 r. Prokuratura sprawę zawiesiła. Proszę Państwa, jeśli to były
zarzuty sprawdzone, jeśli ten Prezydent był winien, to dlaczego w tamtym
czasie nie wytoczono tej sprawy przeciwko niemu? Dlaczego ktoś czekał,
Prokuratura czekała aż ponad rok, żeby nagle przed wyborami na trzy miesiące
postawić zarzuty Prezydentowi i myślę, że w jakiś sposób i nam radnym? To
jest typowa walka polityczna i nie wstydzę się tego słowa użyć. To, co się dzieje
w kraju wobec innych prezydentów miast, to samo zadziało się w Ostrowcu.
Człowiek dobry, sprawny, energiczny nagle przestał być wygodny, bo to nie jest
człowiek „PiS”. Proste. Proszę Państwa, nie jest to jeden głos, jak słyszałam
wypowiedź, któregoś z kolegów radnych, że radni z KWW Jarosława
Górczyńskiego mówią jednym głosem. Proszę Państwa, to jest ewidentne, to
wystarczy tylko myśleć, wystarczy pomyśleć, złożyć fakty i już wiemy, że jest
to typowa wojna polityczna. Bo tak, jak wspomniałam wcześniej – można było
ten temat zakończyć w ubiegłym roku. A tu nie. Odwiesza się celowo śledztwo,
tyle i tylko tyle w tej sprawie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?
Proszę Radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Z tych słów, które usłyszeliśmy na pewno
można było się do nich odnosić teraz i nie wiem, czy to jest właściwe miejsce
i czas by to czynić. Ale wobec pojawiających się różnych wypowiedzi
w sprawie postawienia zarzutów Panu Prezydentowi przez Prokuraturę
w Skarżysku. Pragniemy przypomnieć, że nasze stanowisko – stanowisko Klubu
Radnych „Prawa i Sprawiedliwość” w Radzie Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, stanowisko w kwestii dotyczącej odbioru śmieci zostało
wyrażone podczas głosowania 17 sierpnia 2016 r. Nasz klub w merytorycznej
dyskusji podczas sesji dał wyraz nagromadzonym wątpliwościom, które – jak
się okazało – były po części słuszne. Dalszą ocenę wszelkich działań z tą sprawą
związanych pozostawiamy uprawnionym do tego organom państwowym. I póki
co, przecież obowiązuje zasada domniemania niewinności. Więc, nie ma tutaj
chyba podstaw do przesądzania sprawy i ferowania wyroków, i obarczania
kogoś winą. Aczkolwiek, warto w tym miejscu dodać, że my, jak radni Klubu
„Prawo i Sprawiedliwość” w Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nie
byliśmy autorami żadnych doniesień w tej sprawie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Pana
Prezydenta o zabranie głosu.
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Prezydent Miasta – J. Górczyński – Przykro mi słyszeć te słowa. Szanowni
Państwo! Jeszcze raz – jestem niewinny. Podpisałem dwa dokumenty
unieważniające przetarg i za każdym razem ten przetarg był tańszy. Już w gwoli
wyjaśnienia – trzy lata: 2013 – 2016, śmieci były wywożone drożej, niż
w przetargach, które były organizowane. Natomiast, zarzuty, i jak patrzę na
Państwa niby zatroskane twarze o budżet, Państwo już skazaliście mnie
publicznie. Państwo, w tych swoich komentarzach pełnych cynizmu
i zakłamania mówiliście o kwotach, jakie to niby gmina poniosła. Ja chcę
podziękować Radnemu Marcowi na przykład, za rozsądek, za obiektywizm.
Wtedy miał odwagę powiedzieć, że jest domniemanie, nie dzisiaj na sesji. Więc,
słowa, które się wypowiada, komentarze, które się udziela, też bolą. Też
dotykają. I słucham tu rozmowy z Panem Posłem: „No, przepraszam byłem
naciskany, żebym udzielał komentarza.” No, jak go będą naciskać, to przez
okno wyskoczy. To jest dla mnie przykre. Jeszcze raz, to jest przykre, że takimi
metodami. Tym bardziej, że dzisiaj Pan Radny Kaszuba, jako mój zakładam,
kontrkandydat, bo jeszcze nie jest ogłoszone oficjalnie wybory, ale zakładam, że
za chwile się ziści. To takimi argumentami będzie walczył ze mną na
przyszłość? No, gratuluję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze ktoś z Państwa
Radnych? Proszę Andrzej Pałka.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Koleżanki, Koledzy Radni! Mili Goście! Zniósłbym, jakbyśmy tutaj ścierali się
tu na tej sali, poglądami. Zniósłbym nasze media tutaj lokalne są, które piszą
o tym, ale jak mi ciężko było to strawić, że już w ogólnopolskich człowiek to
słyszy. O co tutaj chodzi? Jeżeli tu padł termin „polityka”, to „bardzo brudna
polityka”. I tylko tak to zostawię i myślę, że chyba z uporem Panie Prezydencie
trzeba podejść do tego co słychać w eterach i w tych, no niektórzy tu bardzo
głęboko są wierzący, już tak powiem, z tych, którzy tam dalej przekazują.
Zapomnieli, że w dekalogu jest ósme przykazanie. I tak go zachowam, żeby go
nie cytować, bo mógłbym gdzieś, jakąś. Myślę, że prawda się obroni i chyba
Panie Prezydencie trzeba z głową podniesioną podejść do tego. Niekiedy,
to trzeba, jak to się mówi, plują, chyba trzeba podejść z boku – niech sobie
plują. Bo, Pana nie stać na to, żeby powiedzieć, że plują, a ja mówię: „o deszcz
pada”, bo Pan nie jest z tej gliny – przepraszam, nie z tych dodatków gliny.
Dziękuję bardzo, to tylko w ten sposób.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę.
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Ad V/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 6 czerwca do 19 lipca 2018 r. (załącznik nr 16 do protokołu):
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Przechodzimy
w takim razie do punktu piątego – „Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie od 6 czerwca do 19 lipca 2018 r.”.
Czy Państwo Radni maja uwagi do tego materiału? Nie widzę.

Ad VI/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek - W takim razie przechodzimy do
punktu szóstego porządku obrad – sprawy różne. Państwo Radni w materiałach
na sesję otrzymaliście sprawozdanie z funkcjonowania Programu „Ostrowiecka
Rodzina 3+” (załącznik nr 17 do protokołu). Sprawozdanie było przedmiotem
obrad Komisji Samorządowej i Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury
i Sportu. Czy mają Państwo Radni uwagi do tego materiału? Czy ktoś jeszcze
z Państwa chciałby w sprawach różnych zabrać głos? Proszę Pan Dariusz Kawa.
Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego – p. D. Kawa – Szanowny Panie
Prezydencie! Szanowna Pani Prezydent! Pani Przewodnicząca! Szanowni
Radni! Chciałbym tutaj Państwu coś przeczytać. Działo się to po ostatnim
posiedzeniu Starostwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jeden z młodych mężczyzn
został siłą wyprowadzony przez ochronę, która zostaje zatrudniona przez
Starostwo Ostrowieckie. Według uprawnień, jakie mają ochraniarze, moją tylko
w celu odparcia bezpośredniego i pośredniego zamach na życie, i zdrowie
pracowników ochrony lub innej osoby, jako przeciwdziałanie bezpośredniemu
zamachowi na ochraniane mienie, przeciwdziałanie niszczenia mienia w celu
ujęcia, udaremnienia ucieczki lub w trakcie pościgu. No i tam jest jeszcze
pokonania czynnego oporu. Natomiast myślę, że zadzwonienie telefonu
w kieszeni młodego mężczyzny nie jest powodem, aby starszy mężczyzna
stojący przy drzwiach krzyczał do młodego: „Dawaj, wyprowadzamy, go czy
nie? Dawaj, wyprowadzamy.” Pozbawiają go prawa konstytucyjnego, art. 41 –
Pan był, Panie Radny Głąb, tak? Był Pan na tym posiedzeniu? Widział Pan, co
się działo? Słyszał Pan? Śmieszyło też was, tam ludzi, gdy mówiłem
o nieszczęściu swojego dziecka. Prawda? Śmieszyło. Widać za mało.
Następna sprawa, sprawa która dotyczyła Prezydenta Miasta, który wynajął
zespół „ENEJ” na Plac Wolności. Wychodzi Pan i pokazuje zdjęcie z 1923 roku,
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na który są przywiązane dzieci do drzewa i mówi, że to jest Wołyń. To zdjęcie
było tyle razy już pokazywane w Wikipedii i innych. Pan jest nauczycielem,
Panie Kaszuba, zna Pan chyba temat tego zdjęcia. Dobrze, proszę Pana, ale
kogoś muszę zapytać. Kogoś, kto jest nauczycielem, kogoś kto po prostu ma
widzę w tym temacie, żeby potwierdził to.
Radny D. Kaszuba – Bardzo proszę, by Pan, który otrzymał prawo głosu
kierował pytania do Pani, bardzo proszę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Tak, Panie Kawa, proszę nie
polemizować tutaj z radnymi. Proszę precyzować uwagi i proszę w miarę
krótko.
Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego – p. D. Kawa – Ale ja mówię prawdę.
Proszę Pana, to jest szczera prawda. Następnie, Pani Prezydent – „Mieszkanie
Plus”. To śmieć komercyjny, który po prostu dzięki Bogu, że nie powstał
w Ostrowcu. Bo na to mieszkanie nikt nie może się starać o żadną pomoc,
w razie gdyby miał je utracić. Natychmiastowo znajduje się na ulicy. Nie ma po
prostu żadnych szans. Są tam wprowadzone jakieś dodatki 900 zł przez jakiś
okres czasu, ale dla kogo, po co i komu? Nie wiadomo w ogóle nic na ten temat.
Pomimo to, że postarałem się dotrzeć do sedna.
Następna sprawa, jeżeli śmieszy kogoś niepełnosprawność mojego dziecka, czy
niepełnosprawność czyjaś lub niepełnosprawnego dziecka rodziny nieszczęście,
to dla mnie jest śmieciem. A teraz możecie mnie do sądu podawać. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Radnego
Jerzego Wronę.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Miałbym prośbę do kolegów, którzy
zgłaszają interpelację by nie przypisywali kompetencji, jeśli nie znają
przepisów, i nie wiedzą komu. To interpelację się zgłasza do Pani
Przewodniczącej, potem jest procedura ustalania tych kompetencji. Natomiast
w ten sposób, to jest bardzo niewłaściwe działanie i tutaj to też miało miejsce.
I druga prośba, żeby nie stosować też takiej nieładnej socjotechniki, która też
dzisiaj zapanowała, gdzie ma słuchacz odnieść wrażenie, takie że ktoś coś robi,
czego faktycznie nie robi. Liczę na przeprosiny. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Ktoś z Państwa Radnych
chciałby zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Proszę się uspokoić, proszę usiąść,
bo ja nie udzieliłam Panu głosu. Proszę usiąść. Czy ktoś z Państwa Radnych
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chciałby jeszcze zabrać głos? Nie. W takim razie dziękuję Państwu za udział
w dzisiejszej sesji, obrady i zamykam LXII sesję Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 16.43.
Protokołowały:

Przewodniczyła:

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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