PROTOKÓŁ NR LXIII/2018
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 9 sierpnia 2018 r.

Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda-Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 15.05.
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) Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
3) Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
4) Sekretarz – Anna Niedbała
Nieobecni radni: Stanisław Choinka, Kamil Długosz, Kamil Stelmasik, Daniel
Strojny, Urszula Uba, Marta Woźnicka-Kuzdak, Artur Zawadzki
Przewodnicząca Rady Miasta - Irena Renduda - Dudek – Porządek obrad
dzisiejszej, naszej sesji nadzwyczajnej, to jest jeden punkt, jeden projekt
uchwały w sprawie porozumienia w przedmiocie utworzenia na obszarze Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu.
I tu proszę Państwa mamy „w Ostrowcu Świętokrzyskim”, a winno być
„Powiatu Ostrowieckiego”. I proszę sobie to zmienić, bo jest autopoprawka
do tego projektu uchwały. I podobnie w uzasadnieniach, gdziekolwiek jest
mowa „do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim” winno być „Powiatu
Ostrowieckiego”. Czy są uwagi do porządku obrad? Jakieś dodatkowe jeszcze
spawy? Nie widzę, w takim razie przechodzimy proszę Państwa do dyskusji nad
tym projektem uchwały. Proszę bardzo. Proszę o zabranie głosu Radnego
Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Pytanie w zasadzie do projektodawcy, czyli do Starostwa
Powiatowego, bo ja tutaj zauważyłem, że wpłynął ten projekt 23 lipca. Rada

Miasta Ostrowca Świetokrzyskiego swoje okręgi do miasta uchwaliła, z tego co
pamiętam: luty - marzec. Inne gminy, samorządy przedstawiły to w miesiącach:
maj, czerwiec - maksymalnie. Ja chciałem zapytać, nie wiem, czy ktoś będzie
w stanie mi odpowiedzieć w ogóle - dlaczego tak późno projekt uchwały
odnośnie podziału powiatu na okręgi wpłynął? To moje pierwsze pytanie. A gdy
uzyskam taką odpowiedź będę pytał dalej. Czy jest w ogóle ktoś, osoba, która
może odpowiedzieć na pytanie - dlaczego tak późno do Radnych Rady Miasta
wpłynęła taka prośba?
Przewodnicząca RM - Irena Renduda - Dudek – No myślę, że chyba nie będzie
tutaj nikt w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie widzę nikogo z Powiatu.
Radny M. Łata – Szkoda bardzo. Drugie pytanie, które się rodzi. Dlaczego
tak nieproporcjonalnie, ale jak już nie ma kto odpowiadać, no to takie zadawanie
tylko w próżnię. Dlaczego tak nieproporcjonalnie zostało miasto w okręgach
powiatowych podzielone? Po prostu. Nie wiem. Rodzą się pytania, że chyba
proponowane będą może okręgi dziesięciomandatowe, w których liczba radnych
jest wybieranych? Nasuwa się pytanie - kto z nich będzie startował, z osób,
które tworzą te propozycje, przekładali? Tylko tyle.
Przewodnicząca RM - Irena Renduda - Dudek – Dziękuję. Czy ktoś
z Państwa Radnych jeszcze chciały zabrać głos? Proszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Koleżanki i Koledzy
Radni! Mili goście! Patrząc na ten podział, jaki dostaliśmy tutaj w propozycji,
chcę tylko porównać, proszę zobaczyć, zainteresowanego wyborami z „Kolonii
Robotniczej”, który gdzieś tam trafi na „Stawki” bądź na „Ogrody”, kiedy już
odległość w granicach pięciuset metrów stwarza możliwość, jeżeli chodzi
o frekwencję. Jest to takie jedno z zasadniczych. A po drugie, pytanie - czy stoi
coś na przeszkodzie, żeby miasto, zachować ten podział nawet tutaj do wyborów
do powiatu, taki uwzględniając to co już uchwaliliśmy? Co tutaj kolega
wspominał przed chwilą, Mariusz. Czyli mieliśmy cztery okręgi i zachować
te cztery okręgi, i dodać resztę. Oczywiście, te dziesięć mandatów podzielone
na, tak jak to stosownie powinno być. Uważam, biorąc pod uwagę ilość
mieszkańców w poszczególnych osiedlach, bo tak to było brane bynajmniej
w mieście. Co stoi na przeszkodzie, jeżeli byłaby taka odpowiedź, bardzo,
wiedziałbym co odpowiedzieć, nawet już pytającym na dzień dzisiejszy.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – Irena Renduda - Dudek – Dziękuję bardzo. Kto jeszcze
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym przedmiocie? Proszę o zabranie
głosu Radnego Dariusza Kaszubę.
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Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo! Tutaj, chyba trzeba się troszeczkę pochylić przy tym
projekcie uchwały, nad postanowieniami Komisarza wyborczego, który również
wydaje mi się, przeliczył konkretnie, tak zwaną jednostkę przedstawicielską.
Tutaj nie chciałbym być w błędzie, jeśli można Pani Prezydent - czy to prawda,
że ta jednostka przedstawicielska w naszym mieście wynosi, bodajże cztery
tysiące siedmiuset i jeszcze trochę obywateli, na jeden mandat do obsadzenia?
Przewodnicząca RM – Irena Renduda - Dudek – Dziękuję. Proszę jeszcze
o zabranie głosu Radnego Włodzimierza Sajdę.
Rany W. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Prezydent!
Szanowni goście! Ja powiem krótko. Kpiny sobie robią z mieszkańców naszego
Miasta i Powiatu Ostrowieckiego. Dalej nie będę ciągnął tego, bo może bym
za dużo powiedział. Ale kpiny robią z mieszkańców naszego Miasta i Powiatu.
Przewodnicząca RM - Irena Renduda - Dudek – Dziękuję. Czy ktoś? Proszę
o zabranie głosu Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Ja tutaj nie wiem po prostu - wiem, że Radny Kaszuba mówi
o normach przedstawicielskich, i pewnie to jest reprezentatywne, ale nijak się
ma ta norma do tego, do reprezentatywności, jeżeli chodzi o mapę mieszkańców
Ostrowca. Nijak się ma. Bo w tym momencie, ja wiem jak jest miasto
podzielone na pół, jeżeli chodzi o Powiat, to ja wiem, do którego radnego
powiatowego mam dotrzeć z danej części miasta. A teraz poszatkowanie takie
i stworzenie sobie mandatów na własne polityczne potrzeby, jest kpiną
z wyborców, to co powiedział Radny Sajda.
Przewodnicząca RM - Irena Renduda - Dudek – Dziękuję. Proszę jeszcze
o zabranie głosu Radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo! Pani
Przewodnicząca! Wydaje mi się, że tutaj ocenianie kpiny, to chyba nie leży
po naszej stronie, bo wydaje mi się, że skoro Komisarz Wyborczy wydaje
pewne postanowienia, co do podziału okręgów, a wiadomo, że z dwóch,
przepraszam z czterech okręgów wyborczych do Rady Miasta mamy zrobić dwa
okręgi wyborcze do Rady Powiatu, bo tak jest rzeczywiście w projekcie tej
uchwały. W dodatku, określone są ilości mieszkańców przypadające na jeden
mandat. W dodatku, o ile dobrze pamiętam, jeżeli nie to proszę mnie
wyprowadzić z błędu, Komisarz Wyborcy wyraził się w swym postanowieniu,
że dwa okręgi gminne, które wchodzą w skład jednego powiatowego mają się ze
sobą stykać. I w związku z tym, przeliczenia mandatów, biorąc pod uwagę
liczbę mieszkańców mieszkających w tych okręgach, które mogą się ze sobą
łączyć, przekracza ilość mandatów możliwych do zdobycia. I tak, żeby
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nie być gołosłownym i nie mówić o kpinach, to powiem tylko, że gdybyśmy
połączyli, na przykład: okręgi pierwszy i trzeci, to wychodziłoby nam
nie czternaście, tylko piętnaście mandatów, o ile dobrze przeliczam ilość
mieszkańców. A do zdobycia jest tych mandatów, w tych dwóch okręgach
czternaście. Więc, ta liczba jest dopasowana, nie tylko do granic okręgów
wyborczych rady gminy, ale także do liczby mieszkańców, które je zamieszkuje.
Stąd, wydaje mi się takie, a nie inne wyliczenia. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – Irena Renduda - Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Owszem, wszystko się zgadza, ale z tego co czytałem Kodeks
Wyborczy, to tam jest powiedziane, że dwa lub więcej okręgi. Wyraźnie, dwa
lub więcej. Więc, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby było na przykład - trzy,
na przykład, i to zgodnie z normą przedstawicielska wyszłoby również przy
innym działaniu. Tylko, że wtedy nie byłoby do wyboru, wiadomo jedynie
słusznym okręgu, dziesięciu mandatów radnych. Wiadomo kto
to przygotowywał, i wiadomo pod kogo to jest zrobione.
Przewodnicząca RM - Irena Renduda - Dudek – Dziękuje bardzo. Kto jeszcze
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę o zabranie głosu Pani
Prezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pni Przewodnicząca! Państwo Radni!
Odpowiadając na pytanie Pana Radnego Kaszuby - norma przedstawicielska jest
inna w mieście, inna w powiecie. W mieście wynosi ona około prawie
trzy tysiące osób na mandat, a w powiecie, o ile ja dobrze pamiętam ponad
cztery tysiące dwieście mieszkańców, wiec to się bierze pod uwagę, populacje
wszystkich mieszkańców powiatu ostrowieckiego. I z tego podziału, z liczby
wynika właśnie, że na Ostrowiec przypada czternaście mandatów.
To przedstawiony projekt uchwały, ten który przedstawia Pani Przewodnicząca
jest zgodny z prawem, bo on takie podziały określa. Czy jest inna możliwość
nie wiem, ale nie zajmuje się powiatem.
Przewodnicząca RM - Irena Renduda - Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze
ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę jeszcze Radnego Dariusza
Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – To już ostatni raz Pani Przewodnicząca, ad vocem jeśli
można. Skoro słyszeliśmy, że ten projekt jest zgodny z prawem, prosiłbym
o zrozumienie tego faktu, no i podjęcie decyzji. Dziękuję.
Przewodnicząca RM - Irena Renduda - Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Mariusza Łatę.
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Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Nikt nie kwestionuje,
że to nie jest zgodny projekt, bo nie podejrzewam Pani Przewodniczącej,
że przedłożyłaby taki projekt radnym do głosowania. Absolutnie. Tylko
ja pytam - czy nie ma innej możliwości? Bo według mnie, jest inna możliwość
podziału miasta w powiecie na inne obwody, po prostu na okręgi. Tylko tyle
i aż tyle.
Przewodnicząca RM – Irena Renduda - Dudek – Dziękuje. Proszę o zabranie
głosu Sajdę Włodzimierza.
Radny W. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Prezydent!
Szanowni goście! Ja mam takie pytanie Pani Przewodnicząca. Kogo
reprezentuje, że prosi o głosowanie Pan Radny Kaszuba? Czy Pana Starostę?
Czy, żeby poprzeć tą uchwałę? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – Irena Renduda – Dudek – Proszę Radnego Dariusza
Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Przepraszam, że po raz kolejny w tej
kwestii, ale wydaje mi się, że chyba zaszło jakieś nieporozumienie. Ja nikogo
nie namawiałem do poparcia uchwały, tylko do głosowania nad nią. Nie, „no”
Panie Radny Sajda. Przepraszam, że indywidualnie się zwrócę, tylko proszę
sobie odsłuchać moje słowa, które padły przed chwilą i je zrozumieć. Wówczas
tego typu wycieczki, chyba będą zbyteczne podczas sesji. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – Irena Renduda - Dudek – Dziękuję. Proszę Państwa mam
prośbę dyskutujmy merytorycznie. Nie chciałabym, żeby były takie wycieczki.
Proszę o zabranie głosu Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani
Prezydent! Szanowni Państwo! Ja natomiast mam pytanie - dlaczego pismo
Starosty Powiatowego skierowane do Pani Przewodniczącej, które wpłynęło
23 lipca nie zostało wprowadzone na sesje 30 lipca, która to była sesja
zwyczajna, albo też nie znalazła się właśnie w porządku tegoż dnia
wprowadzona dodatkowo? To moje takie pytanie. Dlaczego tak późno?
Przewodnicząca RM – Irena Renduda - Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie
głodu Radnego Marka Giemzę.
Radny M. Giemza – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Ja mam takie
pytanie, bo tu przysłuchujemy się tej rozmowie. Chciałbym się zapytać czy
w końcu była taka możliwość, były rozpatrywane inne warianty podziału,
i czy faktycznie można jakoś inaczej podzielić?
Przewodnicząca RM – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby? Proszę bardzo Radny Mariusz Łata.
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Radny M. Łata – Też chciałbym się zapytać. Dlaczego tak późno Starostwo
skierowało pod obrady w ogóle Rady Miasta taki projekt, jak miało na to czas
odkąd Rada Miasta w marcu, czy w lutym, tutaj trzeba mnie poprawić Pani
Prezydent, już przegłosowała swoje obwody. Też się pytam. Dlaczego tak
późno?
Przewodnicząca RM - Irena Renduda - Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze
ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? W takim razie, zanim udzielę
głosu Pani Prezydent, odpowiem na pytanie Radnego Artura Głąba. Ja pismo
w tej sprawie dostałam 26 i go dekretowałam wówczas, natomiast rada była
niebawem. (załącznik nr 2 do protokołu) W związku z tym, nie było takiej
możliwości, żeby ad hoc włączyć szybko pod obrady rady. Przecież trzeba się
nad tym zastanowić, przeanalizować w mieście, to nie jest tak, że będziemy
biegiem coś robić, coś co jest niezmiernie ważne. Dlatego też, uznałam,
że wymaga to odrębnej sesji i zastanowienia się nad tematem. Zresztą, nie bez
kozery tu dzisiaj jest tyle pytań na sesji.
Przewodnicząca RM – Irena Renduda - Dudek – Proszę Pani Prezydent
o zabranie głosu.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Ja jeszcze tutaj powiem Pani Radnej, że proszę zauważyć, że dzisiaj na sesji jest
tylko szesnastu radnych, jest sezon urlopowy. I to tu, Pani Przewodnicząca
uzgadniając też termin musiała brać pod uwagę, żeby była większość radnych
na sesji – to po pierwsze. Po drugie, jeszcze raz mówienie, że nie
analizowaliśmy w sowim zakresie podziału miasta na inne okręgi. Ja mogę
powiedzieć o okręgach miejskich, bo takie analizy były robione, były też inne
możliwości. Natomiast zdecydowaliśmy się, to co Państwu mówiliśmy na sesji
w marcu, na zachowanie tradycji, czyli powrót do czterech okręgów miejskich
jakie były cztery, osiem lat temu w radzie miasta - było to możliwe.
Przewodnicząca RM - Irena Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze
Państwo Radni mają pytania co do projektu tej uchwały? Jeśli nie, w takim razie
głosujemy projekt uchwały w sprawie porozumienia w przedmiocie utworzenia
na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski okręgów wyborczych w wyborach
do Rady Powiatu Ostrowieckiego. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwałę tą odrzuciliśmy 13 głosami
przeciw, przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. W takim razie uważam,
że obrady dzisiejsze zakończyliśmy. Zaraz. Jeszcze raz proszę Państwa. Kto jest
za
przyjęciem
projektu
uchwały?
Cztery.
Kto
jest
przeciw
i kto się wstrzymał? Przy 11 głosach przeciw, 4 za i 1 wstrzymującym
odrzuciliśmy projekt uchwały (załącznik nr 3 do protokołu).
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Radni RM stosunkiem głosów: 4- za, przy 11 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się odrzucili projekt uchwały w sprawie porozumienia
w przedmiocie utworzenia na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski okręgów
wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Ostrowieckiego.
Przewodnicząca RM - Irena Renduda – Dudek – W tym momencie
zakończyliśmy już nasze dzisiejsze obrady. Zamykam obrady LXIII sesji
nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 15.20.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Grzeszczyk

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek
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