PROTOKÓŁ NR LXIV/2018
z sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Obrady otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Stanisław Choinka,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:09.
Następnie Wiceprzewodniczący powitał 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
Nieobecni radni: P. Celebański, J. Pikus, I. Renduda – Dudek, D. Strojny.

Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Szanowni Państwo! Odczytam
teraz klauzule informacyjną, którą muszę Państwu przekazać. W związku
z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 dotyczącej ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych zwanej dalej RODO informuje, iż każdy, kto czynnie, mam
na myśli zabierania głosu podczas sesji uczestniczy w posiedzeniach Rady
Miasta musi być świadomy, iż wyraża jednocześnie zgodna na przetwarzanie
swoich danych osobowych. Uprzejmie informuję, że jeżeli podacie Państwo
w trakcie trwania obrad swoje dane osobowe – mam tu na myśli imię, nazwisko
i adres – dane te będą ogólnodostępne 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 wyżej wymienione rozporządzenie proszę
wszystkich o nie podawanie danych osobowych innych osób fizycznych

w swoich wypowiedziach. Całość klauzuli informacyjnej znajduje się miedzy
innymi na drzwiach sali obrad Rady Miasta.
Szanowni Państwo Radni! W dniu 17 sierpnia 2018 r. zmarła nasza koleżanka
radna Pani Alina Kowalska – Radna Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
kadencji 2006-2010, Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny Rady Miasta. Proszę
Państwa Radnych o powstanie i uczczenie jej pamięci chwilą ciszy.
Radni RM minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej Radnej Rady Miasta – Pani Aliny
Kowalskiej.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Panie Przewodniczący! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Goście! Ja pozwolę sobie wyjść i poprosić tutaj do nas Pan
Komendant Straży Miejskiej Andrzej Kaniewski. Zapraszam. Szanowni
Państwo! W imieniu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i myślę
w imieniu nas wszystkich zgromadzonych na sali chciałbym bardzo serdecznie
wyróżnić i podziękować wszystkich pracowników Straży Miejskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Pani Komendancie, w dniu wczorajszym uczestniczyliśmy
w święcie Dnia Pracownika Straży Miejskiej w związku z powyższym
pozwoliłem sobie przyznać też Panu specjalną nagrodę jako reprezentantowi
wszystkich pracowników Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim za ich
prace, za ich zaangażowanie, za ich profesjonalizm, za niestandardowe
działania. One się spotykają z bardzo szerokim echem naszych mieszkańców.
To, że Państwo interweniujecie, że Państwo pilnujecie porządku to wasze
podstawowe zadanie, ale że Państwo potraficie pomóc odpalić samochód,
pomóc w prostych czynnościach to są działania, które wykazują, że jesteście
wrażliwi, otwarci na nasze społeczeństwo. I za tą pracę na Pana ręce składam
serdeczne podziękowania życząc jak najwięcej takich akcji takich patrolowych,
czynnych, a jak mniej interwencyjnych. Dziękuję bardzo i proszę przekazać
podziękowania w imieniu nas wszystkich dla wszystkich Pana pracowników.
Dziękuję bardzo.
Komendant Straży Miejskiej – A. Kaniewski – Szanowni Państwo! NO jestem
niezmiernie wzruszony i zaskoczony tą sytuacją. Ja pracuję w Urzędzie Miasta,
wcześniej w Straży Miejskiej już prawie 27 lat i w zasadzie w dniu dzisiejszym
po raz pierwszy na temat tej formacji, którą reprezentuję, na temat tych ludzi,
którzy codziennie patrolują ulicę naszego miasta w tak ciepłych słowach zostało
tutaj przed tak Szacownym Gremium – Państwem, tak ciepłe słowa
wypowiedziane. Jeszcze raz mówię bardzo wzruszony, brak mi w zasadzie słów,
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żeby wyrazić te uczucia, te emocje, które mną w tej chwili kierują i – Panie
Prezydencie – ja Panu serdecznie dziękuję za pamięć. Jest Pan chyba jednym
z nielicznych samorządowców, którzy pracę strażników docenia, widzi, szanuje.
W dniu wczorajszym mówiłem, że strażnicy nie oczekują wiele. Oczekują
zrozumienia, oczekują trochę szacunku, wyrozumiałości i ten uścisk dłoni, który
Pan Prezydent złożył z każdym w zasadzie pracownikiem Straży Miejskiej, był
taką podzięką od mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego za te lata trudnej
pracy bardzo niewdzięcznej pracy, pracy często niedocenianej, nierozumianej.
My jesteśmy dla Państwa, Państwu służymy przez 7 dni w tygodniu. Ten telefon
alarmowy 986, on jest zawsze dostępny w różnych sprawach. Pan Prezydent
powiedział, że niestandardowe to są działania. My wyjmujemy czasami ludzi
chorych z wanny, bo taki człowiek kiedyś upadł, a była 5 rano, a nie miał, kto
tej osobie starszej pomóc, żeby jej dziewięćdziesięcioletniego prawie ojca
wyciągnąć z wanny. Odpalamy samochody, różne inne rzeczy takie nie
standardowe: nie świeci się lampa, przewrócony kosz, ktoś coś potrzebuje nawet
ze Szpitala czasami ludzi dowozimy bo jest tam starsza osoba wypisana i trzeba
ją dowieść do domu. To są tego typu działania, to nie są działania represyjne,
my nie jesteśmy i nie byliśmy nigdy strażą taką, która kojarzona jest
z mandatami, fotoradarem, z blokadą na koła, holowaniem pojazdów. Nie.
My służymy mieszkańcom naszego miasta i dopóki będzie tutaj myślę Państwa
przychylność, przychylność Pana Prezydenta, my się z tych obowiązków
będziemy wywiązywać. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Stanisław Choinka – Zanim przejdziemy
do naszego porządku obrad o głos prosił mnie Radny Rady Miasta,
Przewodniczący jednocześnie Rady Osiedla „Kolonia Robotnicza” pan Andrzej
Pałka.
Radny A. Pałka – Mili Państwo! Prosiłem o ten głos, bo chyba takie mamy nie
codzienną chwilę. Tak, jak usłyszeliśmy, jedna noc i obiekt jest na terenie tak
długo, długo oczekiwany przez wiele kadencji i tym razem się to udało. Pozwolę
sobie, żeby czegoś nie pominąć. Pozwolę sobie odczytać podziękowanie
od mieszkańców, którzy z zaskoczenia wstając rano i niekiedy dzwonią do mnie
i co się tam stało, że coś tu powstało. Powstało, bo jest taka nowa technologia,
która na to pozwala. A podziękowanie jest treści następującej, które chce złożyć
na ręce Pana Prezydenta i moich miłych koleżanek, kolegów radnych i tych
którzy zaprzyjaźnieni są Osiedlem „Kolonia Robotnicza”: „Mieszkańcy Osiedla
„Kolonia Robotnicza” składają serdeczne podziękowania Panu Prezydentowi
Jarosławowi Górczyńskiemu i Radnym Rady Miasta Ostrowca
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Świętokrzyskiego za podejmowanie stosownych uchwał związanych
z budową obiektu wielofunkcyjnego na terenie Orlika 2012 przy ulicy Chopina,
w którym będzie się mieścić długa oczekiwana siedziba Rady Osiedla
i świetlica. Pana obecność na placu budowy w dniu 24 sierpnia 2018 r.
o godzinie 23.30 (tak przyjechał pierwszy moduł) w czasie montażu pierwszego
modułu budynku wytworzonego z zastosowaniem nowoczesnej technologii
przez rozwijającą się firmę Climatic, świadczyła o dużym osobistym
zainteresowaniu i zaangażowaniu w realizację tego przedsięwzięcia. Nadmienić
należy, że nie jest to tylko jedyne zadanie, które Pan sfinalizował na naszym
osiedlu. Wymienić tu należy działania poprawiające komfort życia
i bezpieczeństwo na drodze związane z budowa oświetlenia, chodników, ścieżek
rowerowych połączonych z położeniem, nakładek bitumicznych na ulicach:
Folwark Piaski, Las Rzeczki, Przytulna, Kłosowa, dwa rozwidlenia długo
zapamiętane na ulicy Kolonia Robotnicza. Pierwsze przy rondzie Narodowych
Sił Zbrojnej a drugie w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza (równoległa
jest to ulica do ulicy Relaksowej), utwardzenie ulicy Bieliny – taka dyskusyjna
ulica, która przechodzi przez trzy jednostki samorządowe to znaczy: Ostrowiec
Świętokrzyski, Gmina Bodzechów i Gmina Kunów. I dało się to też rozwiązać.
Oraz oświetlenia na ulicy Nowe Piaski. Ulica oddzielająca praktycznie las
od budynków mieszkalnych. Zawsze był Pan obecny na
rozpoczęciu
i zakończeniu a często w trakcie realizacji tych działań, co pozytywnie było
postrzegane wśród mieszkańców i świadczyło o dobrym gospodarzu. Kończąc
życzymy Panu zdrowia, szczęścia, sukcesów na płaszczyźnie społecznej
i politycznej oraz odporności w pokonywaniu kolejnych wyzwań w mijającej
i przyszłej kadencji”. W imieniu mieszkańców i Rady Osiedla „Kolonia
Robotnicza” oczywiście mój podpis Andrzej Pałka. W tej chwili chcemy tak
symbolicznie zostawić, poprawić krzywą cukrową a wiec będzie ten tort, który
będzie złożony na ręce Pana Prezydenta, jak również i kwiaty co by – jak to się
mówi – zawsze ten miły gest zachowały. Dziękuję bardzo. I proszę bardzo.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo! Wykonujemy wszyscy
prace na rzecz mieszkańców Ostrowca i to jest miły gest bardzo dziękuję.
Ale pozwolę sobie teraz tak przewrotnie Panie Przewodniczący w trakcie sesji
poprosimy o przerwę żeby wszyscy nasi radni i nasi goście skosztowali tego
torta. A kwiaty dla Pani Wiceprezydent Marzeny Dębniak za cierpliwość,
wyrozumiałość i za trudne chwile, które dokładają inni. No powiem, nie
pomagają, a inne rzeczy, więc niech to będzie taki skromny wyraz podziękowań
od mieszkańców z moich rąk. Dziękuję bardzo.
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Stanisław Choinka – Przerwę zaplanujemy
przed interpelacjami, Panie Prezydencie.
Do porządku obrad:
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Stanisław Choinka – Przechodzimy do
porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do zaproponowanego
porządku obrad? Nie widzę, w związku z powyższym przechodzimy do jego
realizacji.
Radni obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 lipca i 9 sierpnia 2018 r.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
II.

zm. uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
zm. uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe
okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym,
3) zm. uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych,
4) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego,
5) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz
obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli,
6) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
7) zasad usytuowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
8) ustanowienia służebności gruntowej,
9) nabycia nieruchomości,
10) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla
gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r.,
1)
2)
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12) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.
IV. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Ostrowca
za I półrocze 2018 r.
V. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
VI. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca
w okresie od 20 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r.
VII. Sprawy różne.

Świętokrzyskiego
Świętokrzyskiego

Ad II/Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 lipca 2018 r. oraz 09 sierpnia 2018 r.:
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Stanisław Choinka – Punkt II, przyjęcie
protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca
2018 r. i 09 sierpnia 2018 r. Protokoły zostały przesłane Państwu drogą
elektroniczną były również dostępne do wglądu w Biurze Rady Miasta. Czy ktoś
z Państwa ma uwagi i zapytania do protokołu? Nie widzę. W związku z tym
przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem z sesji Rady Miasta
Ostrowa Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018r. Kto był za? Kto był przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół został przyjęty.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Stanisław Choinka – Kto z Państwa
Radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 09 sierpnia 2018r? Kto był za? Kto przeciw? Kto się
wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 09 sierpnia 2018 r.
Ad. III/ Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Stanisław Choinka – Przechodzimy do
punktu III – „Podjęcie uchwał w sprawie” – zmieniająca uchwałę w sprawie
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Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Projekt uchwały był opiniowany
przez wszystkie komisje Rady. Proszę Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii Komisji. Poproszę Przewodniczącego Komisji Strategii
i Rozwoju Miasta – Kamila Stelmasika.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Panie
Przewodniczący, Komisja pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt
uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Proszę Przewodniczącego
Komisji Samorządowej – Kamila Długosza.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczącego Komisji
Budżetu – Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – 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.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczącą Komisji
ds. Rodziny – Martę Woźnicką – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy mają Państwo jakieś
uwagi, czy zapytania do projektu uchwały? Jeśli nie, poddaję pod głosowanie
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr LXIV/80/2018 - załącznik nr do protokołu.
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2) Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany – zmieniającej uchwałę
w sprawie podziału Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okręgi
wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym. Projekt uchwały był opiniowany również przez wszystkie
Komisje Rady. Proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii
Komisji. Poproszę Pana Kamila Stelmasika – Przewodniczącego Komisji
Strategii.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczącego Komisji
Samorządowej – Kamila Długosza.
Przewodniczący Komisji RM – K. Długosz – Komisja Samorządowa również
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczącego Komisji
Budżetu – Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczącego Komisji
Edukacji i Wychowania, Kultury i Sportu Mariusza Łatę.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczącą Komisji
ds. Rodziny Martę Woźnicka – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy mają Państwo jakieś
uwagi czy zapytania do projektu uchwały? Nie widzę, poddaję pod głosowanie
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Kto z Państwa radnych jest
za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwała została jednogłośnie przyjęta.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany zmieniającej uchwałę
w sprawi podziału Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okręgi wyborcze
w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Patrz uchwała Nr LXIV/81/2018 - załącznik nr 3 do protokołu.
3) Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
Projekt uchwały był również opiniowany przez wszystkie Komisje Rady. Proszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji. Poproszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta Kamila Stelmasika.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Panie
Przewodniczący! Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczącego Komisji
Samorządowej Kamila Długosza.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczącego Komisji
Budżetu – Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Steca - Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – 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.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Oraz Przewodniczącą Komisji
ds. Rodziny – Martę Woźnicka – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy mają Państwo jakieś
uwagi czy zapytania do projektu uchwały? Nie widzę, poddaję pod głosowanie
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. Kto z Państwa radnych jest
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za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę,
stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni
RM
jednogłośnie
podjęli
uchwałę
zmieniającą
uchwałę
w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib Obwodowych Komisji
Wyborczych.
Patrz uchwała Nr LXIV/82/2018 - załącznik nr 4 do protokołu.
4) Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady
Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz
w wyborach Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Projekt
uchwały również był opiniowany prze wszystkie Komisje Rady. Proszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji. Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Kamil Stelmasik.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Panie
Przewodniczący! Komisja pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt
uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczący Komisji
Samorządowej – Kamil Długosz.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM- K. Długosz – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczący Komisji
Budżetu – Włodzimierz Stec.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczący Komisji
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – Mariusz Łata.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodnicząca ds. Rodziny –
Marta Woźnicka – Kuzdak.
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Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Poddaję pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady Powiatu
Ostrowieckiego, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Kto z Państwa Radnych jest
za podjęciem uchwały? Kto Jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
Rady Powiatu Ostrowieckiego, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
oraz w wyborach Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr LXIV/83 /2018 - załącznik nr 5 do protokołu.
5) Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. Projekt
uchwały był również opiniowany prze Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury
i Sportu. Proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Mariusz Łata.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy Państwo macie jakieś
pytania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, zajęć
niektórych nauczycieli. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto
jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta
jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, zajęć niektórych nauczycieli.
Patrz uchwała Nr LXIV/84/2018 - załącznik nr 6 do protokołu.
6) Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Samorządową, Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisję
ds. Rodziny. Proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii
Komisji. Przewodniczący Komisji Samorządowej – Kamil Długosz.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczący Komisji
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu– Mariusz Łata.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM
– M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodnicząca Komisji
ds. Rodziny – Marta Woźnicka – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Nie widzę więcej pytań.
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr LXIV/85/2018 - załącznik nr 7 do protokołu.
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7) Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową,
Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisje ds. Rodziny.
Proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – Kamil Długosz.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodniczący Komisji
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – Mariusz Łata.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przewodnicząca Komisji
ds. Rodziny – Marta Woźnicka – Kuzdak.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy mają Państwo jakieś
uwagi czy zapytania do projektu uchwały? Proszę Radny Marzec.
Radny Marcin Marzec – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Ja mam temat, który
się pośrednio wiąże z projektem samej uchwały. Mianowicie chodzi mi to czy
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozważała w ogóle
kiedykolwiek opcje – bo samorządy już takową posiadają – tak zwanej nocnej
prohibicji, czyli w ogóle zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
Ja nie przesądzam w tym momencie przy swojej wypowiedzi absolutnie, czy
to jest dobre rozwiązanie, czy złe, czy powinno się, czy nie powinno, ale czy
w ogóle był taki temat poruszany na Komisji? No właściwie tyle. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – na której Komisji Panie
Radny? Alkoholowej?
Radny Marcin Marzec – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – czy Pan Prezydent udzieli
odpowiedzi?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Panie Przewodniczący! Panie, Panowie
Radni! Ja zapraszam w imieniu Gminnej Komisji Alkoholowej Pana Radnego
Marca na spotkanie, Naczelnik Jan Malinowski zorganizuje takie spotkanie.
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Temat jest ważny, warto o nim dyskutować. Myślę, że na końcówkę tej kadencji
chyba nie jest to zręcznie podnosić ale temat jest istotny do przedyskutowania
z Gminna Komisją, która w mojej ocenie dobrze tutaj funkcjonuje. Więc Pan
Radny dostanie zaproszenie i jeżeli ktoś z Państwa Radnych chciałby
uczestniczyć to Pan Naczelnik przekaże termin takiego spotkania z członkami
Gminnej Komisji. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy są jeszcze jakieś pytania?
Proszę.
Radna Małgorzata Krysa – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Panie Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Goście! Właśnie na Komisjach
dyskutowaliśmy dużo na temat właśnie szczególnie tej odległości usytuowania
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych lub właśnie tych miejsc, gdzie
spożywany alkohol i no oczywiście, tutaj mieliśmy no różne zdania. Te
30 metrów no pewnie wynikało też z tego, że wiele sklepów, różnych instytucji
no jest w takiej właśnie odległości i jakby rozumie, że nie można ich nagle
zamknąć nie pozwolić im sprzedaży. Ale dla mnie szczególnie zabrakło właśnie
w tej uchwale miejsca, bo tutaj mówimy o żłobkach, przedszkolach, różnych
ośrodkach dla młodzieży, Kościołach, cmentarzach, dworcach kolejowych,
autobusowych. Zabrakło mi miejsc placów zabaw, bo wiem, że są takie sklepy,
w której jest sprzedawana nawet właśnie całodobowa sprzedaż jest alkoholu,
ale szczególnie, no chodzi o, w ciągu dnia, kiedy dzieci bawią się na placach
zabaw, a ludzie kupują tak blisko właśnie ten alkohol i no spożywają go właśnie
na placach zabaw. Mamy to doświadczenie choćby z Osiedla Ogrody. Także
tego mi tutaj zabrakło. Myślę, że nie tylko mnie, a wielu innym osobom.
Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Dziękuję Pani Radnej
Małgorzacie Krysie. Pani Wiceprezydent chciała zabrać głos? Bardzo proszę.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Przygotowując taki projekt uchwały również dużo zastanawialiśmy się też nad
odległościami. W tej chwili w uchwale są wymienione te miejsca, o których
wprost mówi ustawa. Jeżeli chodzi o place zabaw, to tu jest jeden problem
definicji placu zabaw, czy jest to jakiś większe, czy jedna huśtawka już jest
placem zabaw. Z kolei przyjmując ta odległość 30 metrów, nawet gdybyśmy
włączyli te place zabaw, to tam są ławeczki i jeżeli ktoś chce spożywać to
on przejdzie te 30 metrów szukając tej ławeczki. Ale trudno jest jakby
zdefiniować, bo zauważcie Państwo, że w ostatniej kadencji tych placów zabaw
bardzo dużo powstało na osiedlach i one są wszędzie, czy plac zabaw to większy
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jakiś teren, dwie – trzy zabawki, czy jedna – też jest placem zabaw. Więc prawo
powinno być proste i jak najmniej dowolności dostosowania. Więc tutaj biorąc
pod uwagę, że nie da się tego określić, nawet nie próbowaliśmy, pomijając,
że tylko daliśmy te miejsca, o których mówi ustawa.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy ze strony Państwa
Radnych są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zasad usytuowania
na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Patrz uchwała Nr LXIV/86/2018 - załącznik nr 8 do protokołu.
8) Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności
gruntowej. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stemasik – Panie
Przewodniczący! Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy mają Państwo jakieś
uwagi, czy zapytania do projektu uchwały? Jeśli nie ma pytań, poddaję pod
głosowanie projekt ustawy w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia służebności
gruntowej.
Patrz uchwała Nr LXIV/87/2018 - załącznik nr 9 do protokołu.
9) Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Projekt
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uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała ten projekt
uchwały.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy mają Państwo jakieś
uwagi, czy zapytania do projektu uchwały? Jeśli nie, poddaję pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Kto z Państwa Radnych
jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM
jednogłośnie podjęli projekt uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości.
Patrz uchwała Nr LXIV/88/2018 - załącznik nr 10 do protokołu.
10) Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu
budżetowego Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę
Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy mają Państwo jakieś
uwagi, czy zapytania do projektu uchwały? Proszę Radny Marzec.
Radny Marcin Marzec – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Ja pytałem, co prawda,
o to na Komisji, ale tam jak gdyby nie udało się precyzyjnie udzielić
odpowiedzi, no nie było też akurat obecnego Dyrektora ZUM – u. Chciałbym
zapytać, że pomimo uzasadnienia, które stanowi, że ZUM jest w dobrej kondycji
finansowej, to znaczy w znacznie lepszej niż jakiś czas temu, czy zmniejszenie
z tych 63 groszy do 57 – i w efekcie z tego, co czytamy na stronie 25 uchwały
dotyczącej, zmieniającej budżetu – tam jest kwota wykazana 77.984 zł, czyli no
prawie osiemdziesiąt tysięcy. Czy to faktycznie nie zagrozi w jakiś sposób, bo
wiemy doskonale, że ZUM realizuje bardzo dużą ilość zadań na terenie miasta,
a ta kwota no wydaje się niemała w budżecie. Chciałbym prosić, czy to
16

Prezydenta, czy Dyrektora Dybca o wyjaśnienie, czy nie ma takiego zagrożenia,
że takie zmniejszenie gdzieś jednak może trochę zachwiać, może się zastanowić
nad zmniejszeniem o troszkę mniejszą wysokość. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Pan Prezydent.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Panie Przewodniczący! Panie, Panowie
Radni! Jakby Pan Radny doczytał, to ZUM operuje w milionach, więc kwota 70
tysięcy nie zagrozi funkcjonowaniu ZUM–u. Natomiast doceniając to
zaangażowanie i pytanie powiem, że te pieniądze chcielibyśmy przekierować
właśnie na remonty. Czyli jak gdyby z tej pozycji ujmujemy natomiast
w pozycjach prac remontowych spróbujemy tutaj zwiększyć po to, aby
Naczelnik Krzysztof Kowalski miał możliwość zlecenia ZUM–owi jeszcze
wielu prac, które w tej chwili ZUM wykonuje. Ja korzystając chce podziękować
Panu Dyrektorowi Łukaszowi Dybcowi za dyspozycyjność i za to, że ci
pracownicy ZUM–u naprawdę wykonują wiele prac w wielu miejscach,
widzicie Państwo pracowników ZUM–u, profesjonalnych pracowników
ZUM–u, którzy codziennie podlewają kwiaty, pielęgnują zieleń, ale i budują
chodniki, remontują ulicę, poprawiają nawierzchnie. Miałem okazję w tym
tygodniu być na trzech takich drobnych remontach i chce pochwalić
i powiedzieć, że ZUM jest bardzo dobrze prowadzony, i naprawdę jest to nasz
tak zakład budżetowy, którym możemy się pochwalić, poszczycić i jest mi miło
i przyjemnie jak inni Prezydenci, Burmistrzowie pytają mnie o funkcjonowanie
takiego zakładu. Ponieważ nasz zakład może być wzorem i to jest coś
wyjątkowego, że zatrudniając bezrobotnych potrafimy taką jakość pracy
wykonać i takie rzeczy jesteśmy w stanie zrobić. Proszę zobaczyć, zapraszam
Państwa na przykład do Urzędu Stanu Cywilnego żeby zobaczyć jak wygląda
zieleń na terenie Urzędu Stanu Cywilnego. To jest perełka, którą możemy się
pochwalić i tu tak powiem inne Urzędy z zagospodarowaniem
w stosunku do naszego. I to jest wykonane pracownikami ZUM–u przy – uwaga
– bardzo dobrych pracownikach Wydziału Infrastruktury Komunalnej, tu Pan
Krzysztof Kowalski ma takich specjalistów. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan Radny Andrzej Pałka. Proszę.
Radny Andrzej Pałka – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Koleżanki, Koledzy Radni! Mili Goście! Patrząc na te dwie
cyferki 0,53 i 0,57 możemy wywnioskować chyba jedno. Widać, że ktoś pracuje
nad tym jak właściwie wydać publiczny grosz. Tak, jak usłyszeliśmy jeszcze
wcześniej na poprzednich radach, kiedy pomniejszaliśmy podatki od środków
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transportu i zwróćmy uwagę, że też trzeba chylić czoła naszemu Wydziałowi
całemu Finansowemu, który pracuje nad tym żeby nie wydrążyć to z kieszeni
naszej podatnika, ale jeżeli to tylko to, co ustawa przewiduje, jeżeli jakieś ulgi
są jeszcze – te ulgi przewidują. Chwała Panie Prezydencie Panu, Panu
Dyrektorowi Łukaszowi Dybcowi. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie widzę. Poddaję pod głosowania projekt uchwały dotyczącej zmiany
uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego
zakładu budżetowego Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto był przeciw? Kto się
wstrzymał? Jeden głos tak. Stwierdzam, ze ustawa został podjęta 18 głosami
za i 1 głosem wstrzymującym się.
Radni RM – 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się i przy braku głosów
przeciwnych – podjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego Zakładu Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr LXIV/89/2018 - załącznik nr 11 do protokołu.
11) Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji
o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy mają Państwo jakieś
uwagi czy zapytania do projektu uchwały? Jeśli nie ma już więcej pytań.
Poddaje do głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia… A przepraszam Panie Radny, Artur Zawadzki chciał zabrać głos.
Radny Artur Zawadzki – Panie Przewodniczący! W tej uchwale budżetowej
zostały przesunięte środki na budowę kanalizacji deszczowej ulicy
Paulinowskiej. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są dalsze kroki, czy będą
podjęte dalsze kroki w ogóle żeby tych mieszkańców nie zostawić samych
sobie?
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Pan Prezydent.
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Prezydent Miasta J. Górczyński – Panie Przewodnicząca! Szanowni Państwo
Radni! Zacni Goście! Tak, potwierdzam dla Pana Radnego Artura Zawadzkiego,
który reprezentuje tutaj dzielnicę Częstocice. Wielokrotnie bywam na tych
ulicach z Panem Radnym, też na tej ulicy byliśmy, obiecaliśmy to wspólnie
mieszkańcom. To przesunięcie wynika dzisiaj z jednej rzeczy, jesteśmy już
po dwóch przetargach, mamy zabezpieczone kwoty w wysokości 250,
natomiast.. 150 przepraszam. Natomiast te przetargi idą po kwotach dwa razy
wyższych. W pierwszym przetargu było dwa razy więcej w ofertach i po dwóch
miesiącach w kolejnym przetargu też jest sto procent podwyżki, czyli dwa razy
więcej. Z tego powodu jest to przesuniecie. Firmy są dzisiaj już zabudżetowane,
mają popodpisywane kontrakty, realizują je, teraz podchodzą na zasadzie takiej,
jak się uda, to z dużym zyskiem. Stąd spróbujemy taki przetarg ogłosić na
wiosnę, kiedy będą nowe kontraktowane, kiedy firmy będą dopiero budować
swój portfel zamówień. I liczę na to, że ta cena będzie dużo niższa, ale
przejedziemy też tam z Panem Dyrektorem ZUM-u Łukaszem Dybcem, bo
zakładam wersję, że gdyby ten trzeci też był bardzo drogi, to zrobimy korekty
i spróbujemy to siłami Zakładu Usług Miejskich też wykonać. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2018 r. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
Patrz uchwała Nr LXIV/90/2018 - załącznik nr 12 do protokołu.
12) Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018-2023.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę
Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – Czy mają Państwo jakieś
uwagi czy zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie
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projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018-2023. Kto z Państwa
Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018-2023.
Patrz uchwała Nr LXIV/92/2018 - załącznik nr 13 do protokołu.

Ad IV/Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 r. (załącznik nr 14 do protokołu):
Wiceprzewodniczący RM – Stanisław Choinka – tak zakończyliśmy realizację
punktu III porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie
punkt IV „Sprawozdanie z realizacji Budżetu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 r.”. Przedmiotowe sprawozdanie było
przedmiotem obrad wszystkich Komisji Rady Miasta. Czy Państwo Radni mają
uwagi zapytania do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 r.? Nie widzę. Przechodzimy
do kolejnego punktu, a mianowicie interpelacji i zapytań.

Ad V/ Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi:
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Obiecałem przerwę, ale najpierw
zbierzemy kolejność zgłoszeń Państwa do przedstawienia interpelacji. Zacznę
od swojej lewej strony, Państwo pozwolicie… Panie Radny, dobre pytanie, ale
nie odpowiem na nie. Pani Radna Urszula Uba, Kamil Długosz, następni
Państwo: Mariusz Łata, Kamil Kutryba. Przechodzimy na moją prawą stronę:
radny Włodzimierz Sajda, Pani Małgorzata Krysa, Radny Andrzej Pałka. Czy
jeszcze? Pan Marcin Marzec, Artur Zawadzki i Radny Stanisław Choinka.
Państwo Radni, ogłaszam przerwę, spotykamy się o 16.10.
Przerwa w obradach Rady Miasta trwała od godz. 15.51 do godz. 16.12.
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Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Proszę Państwa Radnych
o zajmowanie miejsc. Wznawiamy obrady. Przechodzimy do naszego kolejnego
punktu, a mianowicie: „Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi”. I teraz
udzielę Państwu głosu w takiej kolejności, w jakiej zgłosiliście się do składania
interpelacji. Proszę Radną Ulę Ubę o zabranie głosu.
Radna U. Uba – Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! Nie jest to moja interpelacja, jest to moje przemyślenie,
a dotyczy ono Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Słuchając
słów Pana Radnego w Radiu Ostrowiec, jestem zbulwersowana wypowiedzią
Pana Radnego. W dniu 24 sierpnia 2018 r. cytuję, „że mimo próśb o pomoc
w zadbaniu o szpital ostrowiecki magistrat pozostaje obojętny. Wystosowana
w czerwcu odezwa o umorzenie długów od nieruchomości, który rocznie
wynosi około 200 tys. zł nadal pozostaje bez odpowiedzi. Ta prośba jest
zasadna, bo szpital mógłby np. kupić niezbędny sprzęt. Miasto zarządza terenem
znajdującym się przed szpitalem. Jednak jest on zaniedbany i zaśmiecany.
Nie wpływa to dobrze na wizerunek szpitala.” Koniec cytatu. Chcę zapytać
dlaczego jest tak, że widzi się brudy na terenie przyszpitalnym należącym do
miasta, a nie widzi się brudów w szpitalu powiatowym? A propos, uważam –
umorzenie podatku rocznego przez Gminę Ostrowiec, z moich wyliczeń wynika,
że podatek trzy i pół krotnie, przez trzy lata został zwrócony do Starostwa
Powiatowego na rzecz szpitala w kwocie 777 tys. 511 zł. Ponadto, inicjatywa
akcji ze zdrowiem, przeprowadzona corocznie dla mieszkańców też pochłania
dużą sumę pieniędzy gminy. Takie akcje powinny być przeprowadzone przez
Starostwo Powiatowe. Tam się znajduje Wydział ds. Zdrowia i Lecznictwa,
choć wiem, że jest to w chwili – dopowiadam – jest jakoś tam skumulowana
w jakiś inny. Tak. Jeśli chodzi o pieniądze na sprzęt szpitalny – byłyby one,
gdyby szpital nie zatrudniał osoby ze Starachowic na stanowisko inspektora
planów naprawczych szpitala. Ta osoba, która ma 23 lata, w trakcie studiów, jej
się remontuje pokój po byłym „Carincie” z nowym wyposażeniem. Zatem
pytam – co ta osoba może wnieść, aby uzdrowić szpital? Ja wiem, dodatkową
pensję dla siebie. Następna osoba w Dziale Finansowym, również przyjęta ze
Starachowic – kolejne uzdrowienie szpitala. Pensja. Szanowni Państwo, czy
wiecie, że w Szpitalu Powiatowym Oddział Ortopedii jest częściowo nieczynny,
ponieważ Kierownik Oddziału Ortopedii odszedł z oddziału ze względu na brak
sprawnego stołu do operacji i narzędzi na bloku operacyjnym? Miało miejsce
zdarzenie niepożądane – pacjent spadł z ruchomego stołu podczas operacji.
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Następne moje przemyślenie, to braki pod koniec miesiąca druków do przyjęcia
pacjentów, gdzie w ostatnich miesiącach staje się to sytuacją nagminną. Druki
są kserowane przez personel. Dalszy ciąg braków na oddziałach szpitalnych:
środków czystości, itd. A nawet desek klozetowych na sedesach jest brak. Czy
Państwo wiedzą, ile wynosi obecny dług Szpitala Powiatowego? To ponad
40 mln zł. Co miesięczne zadłużenie to około 2 mln zł. Wracając do Oddziału
Ortopedii – będzie on częściowo otwarty, ponieważ ten sam kierownik oddziału
będzie przyjeżdżał raz w tygodniu, aby przeprowadzać operacje pacjentów.
Pytam – za jakie pieniądze został pan doktor uproszony, aby poprowadzić
oddział raz w tygodniu? Co z pacjentami po operacjach, gdzie nie będzie lekarza
prowadzącego oddziału? Podkreślić chcę, że moje przemyślenia na
wcześniejszych sesjach Rady Miasta na temat szpitala sprawdzają się. Jeszcze
chwila i kłódka zawiśnie na drzwiach wejściowych szpitala. Aby się to nie stało.
Życzę sobie i wszystkim mieszkańcom – zdrowia przede wszystkim, aby nie
potrzebowali pomocy szpitalnej przy obecnym zarządzaniu Szpitalem
Powiatowym. Dziękuję. 1) A jeszcze jedno mam zapytanie do Pana Starosty
i w ogóle do Zarządu Powiatu – chcę zapytać, jeszcze mam zapytanie dotyczące
chodnika przy ul. Samsonowicza w kierunku huty. Czy jest to prawda, że nie
będzie tam ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych? Uważam, że jeśli tak,
to ta droga nie spełnia oczekiwań dla mieszkańców i pracowników huty.
A patrząc się na budowę prowadzoną przez Starostwo, to zastanawiam się –
czy jest się czym chwalić? Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękuję Radnej o zabranie głosu.
Proszę Kamila Długosza.
Radny K. Długosz – Dziękuję Panie Przewodniczący. Pani Wiceprezydent!
Wysoka Rado! 1)W pierwszej interpelacji zwracam się z prośbą o jak
najszybsze naprawienie infrastruktury tzw. placu zabaw Nivea przy Szkole
Podstawowej Nr 14, w szczególności chodzi o usytuowanie tam ławki dla dzieci
i rodziców. Od mniej więcej miesiąca ławki te są systematycznie niszczone.
Pozrywane są deski, a mniejsze i cieńsze elementy metalowe zostały
odkształcone. Tak duża dewastacja uniemożliwia korzystanie z ławek zarówno
przez rodziców, by chociaż na chwilę usiąść i obserwować bawiące się dzieci.
Natomiast dla dzieci niebezpieczeństwem jest możliwość uszkodzenia ciała
o popsute i wystające elementy. Plac ten, o który tak mocno walczyli
mieszkańcy Ostrowca, powinien stanowić naszą wizytówkę. W tym momencie
tak nie jest (interpelacja – załącznik nr 15 do protokołu). 2) W drugiej
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interpelacji zwracam się z pytaniem – czy gmina rozważała możliwość
utworzenia miejskiego lub regionalnego funduszu filmowego. Fundusz taki
zasilany środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu miasta byłby
ciekawym sposobem na promocję gminy i miasta. Z informacji, do których
dotarłem, obecnie w Polsce działa 12 takich funduszów. W ramach konkursów
ogłaszanych przez te fundusze wyłaniane są produkcje filmowe, na które
przekazywane są środki finansowe. Warunkiem uzyskania takiego wsparcia jest
obecność gminy, czy miasta w filmie, jako główne miejsce rozgrywania akcji.
Ponadto, w większości konkursów producenci zobowiązani są do wydatkowania
minimum wartości uzyskanego dofinasowania w regionie, w którym kręcą
zdjęcia. Oznaczałoby to tak naprawdę, że przekazane przez gminę środki
wróciłyby do miejscowych przedsiębiorców. Gdyby zdecydować się
jednocześnie na możliwość stworzenia takiego funduszu pozwalającego na
finasowanie koprodukcyjne, to możliwe byłoby również wtedy uzyskanie
przychodów ze sprzedaży biletów z tego filmu. Koszty takiego funduszu nie są
duże. W obecnie działających na jeden film przekazywane jest od 50 tys. do 150
tys. zł. Próbne uruchomienie takiego funduszu nie byłoby zatem zbytnim
obciążeniem dla budżetu. Taka promocja mogłaby się okazać bardzo atrakcyjna
dla gminy. O jednym z takich przykładów może być między innymi film
„Volta”, który w bardzo ciekawy sposób promował Lublin. Dziękuję bardzo
(interpelacje – załącznik nr 16 do protokołu).
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękuję Radnemu. Proszę o zabranie
głosu Radnego Kamila Kutrybę.
Radny K. Kutryba – Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
1) Zwracam się w imieniu mieszkańców osiedla Rosochy o możliwość
utworzenia chodnika przy ul. Wroniej. W chwili obecnej brak takiego chodnika
stwarza potencjalne zagrożenie dla osób spacerujących ulicą. 2) Następna
sprawa – to zwracam się z prośbą w imieniu osób korzystających ze skate parku
o możliwość rozbudowania i dołożenia kilku atrakcji. Pragnę nadmienić,
że zainteresowanie tym miejscem wśród dzieci i młodzieży, jak również
dorosłych jest bardzo duże. A co najważniejsze jest to odciągnięcie od świata
wirtualnego i zachęta do sportu na świeżym powietrzu. 3) I ostatnia sprawa –
zwracam się o wymianę żarówek w słupach oświetleniowych na placu zabaw
przy ul. Sikorskiego. Proszę również o zainstalowanie brakujących elementów
w piłkochwytach znajdujących się na tym placu, jak również odświeżenie
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stołów służących do gry w tenisa stołowego. Ślicznie dziękuję (interpelacje –
załącznik nr 17 do protokołu).
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! 1) Interpelacja
skierowana jest do Starostwa Powiatowego i dotyczy miejsc parkingowych
w okolicach szpitala, gdzie wciąż w godzinach wczesnopołudniowych
zaparkowanie przy tym miejscu graniczy wręcz z cudem. Dlaczego tak prosta
sprawa, jak zadbanie o należytą liczbę miejsc parkingowych obok Powiatowego
Szpitala, zwłaszcza podczas trwających wykopaliskach na dziedzińcu placówki,
trwa tak długo. I optycznie nie widać żadnych pozytywnych zmian. Wciąż
w godzinach przed południowych zaparkowanie przy szpitalu jest wręcz
niemożliwe. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Pani Prezydent!
Szanowni goście! Pierwsze to chciałem podziękować Panu Prezydentowi, że po
jego interwencji zaczęto kosić wały Pokrzywianki. I chciałbym w imieniu
mieszkańców osiedla Hutniczego i Ludwikowa, i swoim podziękować za to,
że Pan Prezydent interweniował, no i ta bolączka ludzka się spełniła.
1) I następną interpelację mam – na ul. Kolejowej, tj. jak się jedzie od wiaduktu
po lewej stronie jest uschnięte drzewo. To był piorun strzelił, jak były
wyładowania atmosferyczne i tam zagraża pieszym, tak jak i pojazdom,
kierowcom, którzy kierują pojazdami. Żeby chociaż to co wystaje poza płot na
teren chodnika i ulicy, żeby to równo z płotem obciąć. 2) I Pani Prezydent,
chciałem jeszcze, bo ul. Kościuszki. Tam chodzi mi o samochody, które tam już
mówiłem wcześniej parkowane, powtapiane były w asfalt. I tam teraz woda się
zatrzymuje, ludzie nie mogą przejść na drugą stronę od parku, na drugą stronę
ulicy. To, żeby wyfrezować to i położyć nową nawierzchnię. I jeszcze tam
chodzi też, żeby cząstkowy chociaż remont zrobić tego chodnika, pokleić, bo
tam brakuje kostki. Tam starsi ludzie mają trudności z poruszaniem się, Pani
Prezydent. I bardzo bym prosił, żeby to jeszcze przed wyborami wykonać,
bo ludzie właśnie o to bardzo proszą.

24

I tu chciałem jeszcze też podziękować Panu Naczelnikowi Kowalskiemu, Panie
Naczelniku. I Panu Majchrowi. Bo to, co Pan zrobił już na dole miasta, to ludzie
Panu dziękują. Nareszcie Pan się wziął też za to osiedle Hutnicze. I ludzie Panu
i mieszkańcy Panu bardzo dziękują, Panie Naczelniku. Nie będę wymieniał,
to, co Pan zrobił, bo naprawdę co Pan zrobił za rok, to nie będę mówił
o przeszłości. I jeszcze raz mieszkańcy Panu dziękują z całego serca i ja tak
samo. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękujemy Radnemu. O zabranie
głosu proszę teraz Panią Radną Małgorzatę Krysę.
Radna M. Krysa – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Pani
Prezydent! 1) Pierwsza interpelacja – za oszczędzone pieniądze, które mają być
właśnie z tych środków Zakładu Usług Miejskich, tutaj słyszeliśmy, chyba Pan
Prezydent mówił, a także tutaj w materiałach mamy – mają być przeznaczone
na remonty dróg – więc, ja tu tak ponawiam moją prośbę – moją, a także
mieszkańców takiej małej uliczki. Mianowicie, uliczki Plac Św. Floriana.
Bardzo blisko. Często wielu z nas chodzi tą uliczką od parkingu tutaj prawda,
od Św. Floriana do ul. Siennieńskiej. To jest taki skrót, jeśli można by było ująć
właśnie w planach remont tej uliczki to bardzo tutaj proszę. 2) Kolejna sprawa
to prośba o przywrócenie komunikacji miejskiej do dworca PKP. Wiele mam
takich głosów właśnie – szczególnie młodzieży, a także mieszkańców, którzy
pracują np. w Starachowicach i dojeżdżają do pracy. Mamy coraz więcej
połączeń właśnie komunikacyjnych PKP. Wielu ludzi korzysta właśnie z tego
środka i szczególnie chodzi o godziny nocne. Jeśli byłaby taka możliwość, może
to można to jakoś zobaczyć kiedy najwięcej osób przyjeżdża. To właśnie takie
głosy miałam i taką prośbę. Więc dlatego ją kieruję. 3) I kolejna sprawa to
chodnik przy ul. Polnej. W ogóle, jak wędrujemy tamtędy to widzimy, że tam
jest troszeczkę taki slalom – część jest ścieżki rowerowej, za chwilę trzeba
przechodzić, jest chodnik. Też bardzo często dochodzi tam do takich
niebezpiecznych sytuacji, gdzie po prostu ludzie jadąc na rowerach są
rozpędzeni, ktoś idąc sobie, spacerując nie myśli też nawet i przechodzi na tę
drugą część chodnika. No, oczywiście są tam pasy, ale jednak takie, takie –
wiem, że to się jednak nic już nie da z tym zrobić, ale jest to taki element, który
gdzieś jest niebezpieczny troszeczkę w niektórych miejscach, a także ta część od
ul. Radwana do ul. Chrzanowskiego, część chodnika właśnie jest bardzo
zarośnięta. Więc, tutaj mam prośbę o oczyszczenie tego chodnika, gdyż ten
chodnik stał się węższy, niż ścieżka rowerowa. Więc, nawet dwie osoby,
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jak sobie spacerują, to tak troszkę jest im nie wygodnie. Proszę o odpowiedź
na sesji i na piśmie. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękuję Radnej. Proszę o zabranie
głosu Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Panie Przewodniczący! Koleżanki, Koledzy Radni! Pani
Prezydent! 1) Niewiele dzisiaj, ale prosiłbym uruchomić stosowne służby, aby
poprawić stan zamknięć na placach zabaw i ogrodzeń. No, nie wiem, chyba to
przed rozpoczęciem roku szkolnego tak się stało, że i zawiasy urwane,
i zamknięcie powyrywane. Czy to emocje przed wrześniem? Nie umiem tego
powiedzieć, ale można tak przypuszczać. 2) I kolejne – poprawić, albo może
wymienić siatki na bramkach i łapaczach piłek na „Orliku” 2012. Temat można
uznać za pilny, a przy okazji, jak już nowy obiekt, który zacznie funkcjonować,
kiedy będzie dopuszczony już do użytku. No, dobrze by było, żeby wizerunek,
jaki będzie widać dalej, po łapaczach, żeby tez ładnie wyglądał. 3) I kolejny raz,
kolejna interpelacja – zgłaszam czyszczenie już nie delikatnie zarośniętego,
ale silnie zarośniętego darnią do połowy chodnika, na odcinku najwięcej
od cmentarza do Ronda Narodowych Sił Zbrojnych. A sokoro, wymieniłem
rondo, to bardzo bym prosił – nie jest to dużo wymagań, ja powiem, że parę tych
smutnych uroczystości rodzinnych się odbyło. Ludzie pytają, jak to jest,
że wjeżdżamy do Ostrowca – jest piękne rondo, mają na myśli tutaj przy THM,
a przyjeżdżają tutaj, żeby wyjechać dalej obwodnicą czyli, ul. Grzybową,
przejeżdżają obok ronda jednego i drugiego. No i pytanie jest – czyje to jest
rondo, itd. To pytanie trafia do mnie – „O, jest tu przewodniczący.” –
i odpowiadam – „Tamto, gospodarz jest Prezydent Miasta Jarosław Górczyński,
tutaj jest Starosta Ostrowiecki, żeby RODO zachować, nie będę wymieniał
nazwiska i imienia. Bardzo bym prosił potraktować sprawę, jako pilną
i poważną. A z tego względu, że zaczyna się zmierzch coraz wcześniej, a tu już
zagrażać będzie wypadkowi, a szczególnie ciężko jest to i uciążliwością wielką
dla osób już starszych, w podeszłym wieku. Jest to temat niecierpiący zwłoki.
O to bym prosił interweniować po raz kolejny, bo ja już na poprzedniej sesji też
zgłaszałem. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękuję Radnemu. Panie Radny,
tylko przypomnę – jesteśmy w samorządzie osobami publicznym, tak że może
Pan z nazwiska i imienia.
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Radny A. Pałka – To miałem na myśli – chodziło mi o Starostę Zbigniewa
Dudę.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Bardzo dziękuję za uzupełnienie
wypowiedzi. Proszę o zabranie głosu Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Szanowni Goście! Takie dwie interpelacje. 1) W dniach od 1 do 15 września,
przynajmniej takie informacje widnieją na portalu samorządowym, będzie nabór
wniosków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej. Chciałbym zapytać – jakie drogi są przeznaczone do tego programu
ze strony Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do rozdania na rok 2019. I jakie
planujemy na lata kolejne. Czy są już przygotowane, opracowane dokumentacje
i których odcinków dróg to dotyczy. 2) A drugi taki temat bardzie ogólny i może
przyszłościowy. Wiem, że jedną z koncepcji rozwoju Browaru Kultury
w Ostrowcu swego czasu brano pod uwagę wariant realizacji tej inwestycji
w tak zwanym „ppp” – czyli partnerstwie publiczno – prywatnym. Jest to taka
forma realizacji inwestycji, która w Polsce jeszcze raczkuje. Są
przygotowywane różnego rodzaju dokumenty legislacyjne które mają tą sferę
unormować. Nie mniej jednak, no nie ma zbyt dużo inwestycji jeszcze
realizowanych w tej formule. Natomiast, Polski Fundusz Rozwoju, to jest taka
nowa instytucja powołana przez organy centralne. dysponuj dość sporą kwotą
600 mln zł na wsparcie samorządów w Ramach Programu Pakietowania
Projektów Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Miedzy innymi, dotyczy to
przebudowy utrzymania dworców, obiektów użyteczności publicznej, szkół,
dróg, przedszkoli, parkingów, i tym podobnych obiektów. I tam jest możliwość
uzyskania nawet do 90% wsparcia na usługi doradcze świadczone przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w zakresie opracowania pewnie
dokumentacji w zakresie tego „ppp”. No, bo to jest tak powiedziałem dość taki
mało jeszcze popularny system. A dlaczego o tym mówię, mówię o tym dlatego,
że tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądała perspektywa finansowa na
lata 2014 – 2020 i wydaje mi się, obserwując trendy – to, co się dzieje, że coraz
bardziej ta formuła „ppp”, będzie coraz bardziej popularna. Niektórzy złośliwcy
mówili swego czasu, że jest czwarte „p”, czyli prokurator, ale to właśnie tego
typy demonizowanie tego systemu powoduje, że on w Polsce jest w taki stadium
zaawansowania, w jakim jest. Reasumując chciałbym zapytać – czy nasza
Gmina faktycznie brała taki wariant pod uwagę, jeżeli chodzi o Browar Kultury
swego czasu, żeby go w tej formule realizować? Ja wiem, że już jest teraz za
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późno, żeby dywagować dlaczego się stało inaczej. Ja myślę, że się dobrze stało
i nie chciałbym tego rozstrzygać. Tylko pytanie na przyszłość – czy, jako
samorząd, który chce być liderem w wielu rozwiązaniach stosowanych nie tylko
w świętokrzyskim, ale i w całej Polsce – Ostrowiec myśli, albo ma koncepcje
na to, żeby jakieś obiekty choćby nawet np. dworzec, o którym mówił mój
Kolega Radny Artur Głąb swego czasu, czy ja też ten temat podnosiłem,
np. dworzec kolejowy może zmodernizować, zagospodarować w takiej formule,
bądź jakieś inne obiekty. Dziękuję i przepraszam, za może zbyt długi wywód,
ale jakoś tak mi się dobrze mówiło.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Artura Zawadzkiego.
Radny A. Zawadzki – Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Mam takie trzy krótkie zapytania, ewentualnie interpelacje, zależy, jako ktoś to
może potraktować. 1) Pierwsze, chciałbym się dowiedzieć kiedy zostanie
utwardzone poboczne na ul. Józefówka. Wnioskuję o to od jesieni 2017 r.
Do chwili obecnej nie zostało to naprawione. 2) Druga interpelacja
do Starostwa – też chciałbym się zwrócić chyba z prośbą o sprzątnięcie
chodników przy ulicach powiatowych. Konkretnie: Świętokrzyska, Szewieńska,
no przy Żeromskiego jest sprzątnięte na chwilę obecną. I przy stworzeniu, przy
zamknięciu w pewnym momencie ścieżki rowerowej na ul. Świętokrzyskiej
i utworzeniu przejścia dla pieszych dla tych rowerzystów, to też by chyba
wypadało obniżyć ten krawężnik, żeby to miało ręce i nogi. 3) I jeszcze trzecie
takie zapytanie, w sumie prośba do Pana Prezydenta, ponieważ nawet
nie wiedziałem, że rzeki, czy też koryta są już koszone, bynajmniej koryto rzeki
Modły jeszcze jest nieruszone, ale doszła do mnie taka informacja i chciałbym
uzyskać taką informację, czy urządzenia hydrologiczne znajdujące się przy
naszych rzekach, przy rzece Kamiennej, w szczególności – czy są w ogóle
nadzorowane? Z tego, jakie mama informacje, to podobnież – nie. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękuję Radnemu Zawadzkiemu.
O głos jeszcze prosił Radny Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Pani Prezydent!
Szanowni Goście! Ja chciałem jeszcze wrócić do tematu – szpital. Tam co się
dzieje, a jestem często, odwiedzam tam ten szpital, to jest karygodne, że jeszcze
Narodowy Fundusz Zdrowia nie interweniuje. Powiem dlaczego. Czy
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to Dyrektor Lipiec robi specjalnie? Tomograf jest więcej nie czynny, jak
czynny, Pani Prezydent. I ludzie są wożeni do Starachowic na tomograf. To czy,
to wpływa, że Pan Dyrektor Lipiec będąc tu dyrektorem naszego szpitala,
startował na dyrektora szpitala w Starachowicach. I może, teraz podobno
startuje do Powiatu – czy to chce, wspomaga finansowo, bo to za to trzeba
płacić i to grube pieniądze, nie oszukujmy się. I mieszkańcy są zaniepokojeni.
Wożą człowiek chorego na tomograf do Starachowic. Ci ludzie, na czele ze
Starostą Dudą nie mają serca wobec pacjentów szpitala i mieszkańców powiatu
ostrowieckiego i miasta. To jest skandal. Dokąd to się będzie ciągnęło? Gdzie
jest Pan Poseł Kryj? Gdzie jest Senator Rusiecki, gdzie są władze? Przecież to
jest żenujące co się tam wyprawia. Bo, ja bym to ostrzej powiedział, bo znam
sytuację, ale to co powiedziała, to jeszcze to słabo ujęła Pani Radna Uba.
No, ale jeszcze przyjdzie czas, że ja karty odkryję. To nie może tak być. To jest
skandal.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękuję Radnemu Włodzimierzowi
Sajdzie. Jeszcze Radny Andrzej Pałka prosi o głos. Proszę.
Radny A. Pałka – Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Koleżanki, Koledzy
Rani! Mili goście! A ja mam zapytanie – ponieważ o parkingu ja już przez
chyba co najmniej dwie rady też wspominałem, a ostatnio zadałem pytanie – czy
już mamy aktualną mapę, jakie grunty są już przeznaczone w kierunku,
oddzielone od gminy, od zasobów gminy na poczet właśnie parkingu przy
szpitalu. Bo to utknęło w miejscu, w geodezji, kartografii. Chciałbym dzisiaj
usłyszeć czy ten element jest dopełniony? Jeżeli, tak to rozumiem, że zostało to
już po stronie starostwa. Jeżeli, nie to też dalej zostało po stronie starostwa,
ponieważ Wydział Geodezji i Kartografii podlega staroście i myślę, że w tylu
poprzednich interpelacjach, nim ja zacząłem o tym mówić jeszcze później, no to
było, że miasto nie może, prezydent nie chce, itd. I dzisiaj chciałbym usłyszeć,
jaka jest rzeczywistość. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękuję. Proszę jeszcze Radna
Urszula Uba.
Radna U. Uba – Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Koledzy i Koleżanki
Radne! Szanowni Państwo! Jeszcze przyszła mi myśl, którą mieszkańcy
ościennych gmin prosili mnie, żeby zapytać – chciałabym zapytać Zarząd MPK
– czy jest możliwość przywrócenia autobusów MPK na dalsze trasy, tak jak
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autobus nr 2, który będzie przemierzał drogę do Ćmielowa. Duża grupa
mieszkańców ościennych gmin pyta i prosi, aby przywrócono autobusy
na dalsze trasy i zamieszkania. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękuję Radnej Urszuli Ubie.
Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Moje
interpelacje dotyczą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku
od ul. Bałtowskiej do granic miasta. 1) Pani Prezydent! W imieniu mieszkańców
ulicy Bałtowskiej składałem interpelację w raz z Radnym Powiatowym Piotrem
Majem o wybudowanie chodnika wzdłuż Nadleśnictwa Ostrowiec, położonego
terytorialnie w Gminie Bodzechów, mającego służyć, jako ciąg pieszy
w kierunku kościoła pod wezwanie Jana Pawła II. Obecność Pana Prezydenta
na tym terenie wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Panem
Adamem Jarubasem i spotkanie z mieszkańcami, rozbudziło nadzieję, że ten
chodnik powstanie. Niestety, Nadleśnictwo Ostrowiec, jak i Gmina Bodzechów,
nie wyraziły zainteresowania w partycypowaniu w kosztach budowy tego
chodnika. Stąd moja dzisiejsza interpelacja, czy – jako Gmina Ostrowiec
w porozumieniu z samorządem województwa świętokrzyskiego – możemy
sfinansować koszty budowy tego oczekiwanego chodnika, który służyć będzie
mieszkańcom osiedla Koszary i pracownikom Nadleśnictwa, i mieszkańcom
sąsiadującej Gminy Bodzechów? 2) Druga interpelacja: w imieniu mieszkańców
ul. Wespazjana Kochowskiego, gdzie zawracam się o przeprojektowanie wjazdu
w tą ulicę z ul. Bałtowskiej. Obecnie wykonany jest, jako zjazd do posesji
poprzez obniżenie krawężników ścieżki rowerowej i chodnika, szerokości
3,5 m. Ulica Kochowskiego ma szerokość 8m i mieszkańcy oczekują korekty
tego zjazdu i wykonania go analogicznie, jak do pozostałych ulic
z wyprofilowanymi łukami krawężników. 3) I trzecia interpelacja – też droga
754, a mianowicie na odcinku od ul. Jana Pawła II do nowo wybudowanego
ronda przy ul. Samsonowicza, inwestor zaplanował, a wykonawca wykonuje
obecnie jednolite dojazdy do posesji z kostki brukowej. Natomiast
na pozostałym odcinku od ul. Bałtowskiej od ronda do granic miasta, podjazdy
do posesji wysypane są jedynie kruszywem. Dlatego, niezrozumiałym wydaje
się być odmienne potraktowanie mieszkańców około trzydziestu posesji.
Wpływa to również na estetykę spójności architektonicznej całego ciągu drogi
i wjazdu do miasta, który jakby nie było stanowi jego wizytówkę. W związku
z powyższym, proszę o wsparcie mnie z moimi interpelacjami u zarządcy drogi
wojewódzkiej nr 754. Dziękuję. Rozumiem, że Państwo Radni wyczerpali swoje
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interpelacje. Oddaję głos Pani Prezydent Marzenie Dębniak, która udzieli
odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa interpelacje.
Wiceprezydent M. Dębniak- Panie Przewodniczący! Państwo Radni! I tak
po kolei – interpelacja Pani Uby – przekażemy to wystąpienie. Ale ze szpitalem
wiąże się kilka Pastwa dalszych interpelacji. Mam tu na myśli parking.
Jak Państwo wiecie Gmina się zgodziła na przekazanie części terenów do
powiatu, tak aby tam było można realizować parking. No, podziały geodezyjne
trwały.
Z tego, co wiem, jest podobnież już przygotowana, albo podpisana decyzja
podziałowa. Niemniej jednak, powtórzę Państwu to, co mówiła na radzie,
na sesji Rady Powiatu. Nic nie stoi na przeszkodzie, nic nie stało
na przeszkodzie do tej pory, aby powiat zwrócił się do nas o zgodę
na pozwolenie na wejście na teren i na realizację, czy to przez remont, czy przez
budowę parkingu. Ja to mówiłam chyba dwa razy też na sesji powiatowej ponad
pół roku temu. Do tej pory takie pismo nie wpłynęło. My jesteśmy gotowi,
bo i tak ten teren jest przeznaczony pod powiat rozumiejąc, że przy szpitalu jest
potrzebny parking. I to odpowiedź również na interpelację Pana Andrzeja
Pałki, jak to jest z tym chodnikiem. Pan Radny K. Długosz – plac zabaw przy
szkole – przejrzymy to, bo być może sami Państwo wiecie, jakie było upalne
lato i czasami na tych placach zabawa przy szkołach jest jakby starsza młodzież
i różne pozostawia po sobie ślady. Sprawdzimy to, pierwsze słyszę. Mówimy
tutaj o tym placu NIVEA, że tam są takie uszkodzenia. Jeżeli chodzi o fundusz
filmowy to nie rozważaliśmy samego utworzenia. Natomiast, około dwóch,
trzech lat temu zastanawialiśmy się również nad podjęciem działań
promocyjnych poprzez umieszczenie tutaj jakiejś migawki z Ostrowca.
Rozmowy, jakie były wówczas podejmowane, to to były strasznie wysokie
sumy. To szło od 300 tys. w górę, w zależności od ilu minut. Gdyby to jeszcze
chodziło o takie przedsięwzięcie typu „Ojciec Mateusz”, który Sandomierz
niesamowicie wypromował i tutaj Sandomierz skorzystał na tym, to tak. Ale
zazwyczaj to dotyczy filmu jakiegoś innego, owszem pojawi się Ostrowiec
dwie, trzy sekundy, no i jest to cena w granicach 300 tys. zł. Natomiast, my nie
mamy takiej infrastruktury jakiejś zabytkowej, zamków, itd. która sama by
przyciągała filmowców i wtedy cena jest zupełnie inna. Przy miastach bardziej,
nazwijmy to o takiej zabudowie, o takiej architekturze, jaką ma Ostrowiec, to ta
cena idzie w górę. Chociaż patrząc np. jeszcze na pozostałości na starym
zakładzie, tych co niektórych hal, to na II wojnę światową by się to na pewno
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nadawało. Niemniej jednak, takie pierwsze rozeznanie było robione i tutaj raczej
nie byłabym za tym funduszem filmowym. Jeszcze gdybyśmy mieli takie
okoliczne jakieś miasta tym zainteresowane, to tak. Ale to tak naprawdę spadało
by na Gminę Ostrowiec. Pan Radny Kutryba – chodnik przy ul. Wroniej –
temat, który powraca od kilku lat, może już go załatwmy na następnej kadencji.
Skate park – bodajże dwa lata temu wyremontowaliśmy te wszystkie
urządzenia. Tam zostały dostawione. Natomiast, nie mówimy nie, bo sama
często jestem w parku i widać, jakim zainteresowaniem się cieszy. W tej chwili
jest tam jeden problem, bo coś ten placyk chyba jest za mały przy tej ilości osób
korzystających ze skate parku. Te urządzenia zawsze są atestowane, zawsze są
dbane, bo przede wszystkim bezpieczeństwo. Jak coś się zmieści chętnie to
postawimy, bo naprawdę dużo dzieciaków korzysta. Żarówki przejrzymy. Ten
stół do tenisa, to jest ten na zewnątrz, to może tak bardziej na wiosnę, bo to go
zima zniszczy. Dalej, Pan Radny Łata – miejsca parkingowe. To już
odpowiadałam. Pan Radny Sajda – przekażę podziękowania Prezydentowi –
za wały. Muszę Państwu powiedzieć, zresztą Państwo sami pamiętacie,
corocznie Gmina Ostrowiec przekazywał po sto tysięcy złotych na koszenie
wałów. Te wały były koszone od wiosny. Były w sumie dwukrotne koszenia
i wszyscy mięliśmy większe poczucie bezpieczeństwa. Odkąd powstały Polskie
Wody – więc, sytuacja się zmieniła diametralnie. Tyle wystąpień Prezydenta,
ponagleń, nawet mieszkańcy ul. Wiejskiej występowali tam. Ponad dwieście
podpisów. Pan Radny Sajda występował. W pewnej chwili nam wręcz chcieli
wmówić, że na wiosnę już to skosili, co oczywiście było nieprawdą. Wreszcie
już po bardzo bogatej korespondencji przystąpiono – i po wielu naciskach –
do koszenia wałów. Akurat na wały jesteśmy bardzo uczuleni, bo wszyscy
pamiętamy kilka powodzi, które przeżyło miasto Ostrowiec. I człowiek
mieszkając w tym mieście, i widząc w tej chwili te wały, po prostu czuje taką
bezsilność. Naczelnik Kowalski robił zdjęcia pracownikom, sobie – więc to co
było na wałach, jeszcze w niektórych miejscach oczywiście jest, to dosłownie
tylko samą głowę było widać. Do tego doprowadzono. My zresztą taką
dokumentację fotograficzną, obszerną wysyłaliśmy do Polskich Wód, że te
zarośnięte wały, to nie jest jakiś nasz wymysł, ale mamy tutaj twarde dowody.
Oby zdążyli to skosić i sprzątnąć. Bo jeszcze skosić, a jak się nie sprzątnie, to
wszystko wyląduje w rzece. Ulica Kolejowa – sprawdzimy to drzewo.
Kościuszki – już praktycznie jest zlecenie na to. Natomiast, nie mogę obiecać
Panu Radnemu, że tam nową nakładkę. Może uzupełnimy te rozpadliny, te doły
jako remont, ale nie całą nową nakładkę – nie, nie. Przejrzymy również ten
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chodnik przy Kościuszki. Podziękowania to obecny Naczelnik odebrał. Pani
Małgorzata Krysa – no, te zaoszczędzone pieniądze, jak Państwo dzisiaj
widzieliście już poszły na remonty. Powiem tak, ta uliczka od Placu Floriana
chyba musi poczekać do wiosny, ale z jednego powodu. To też wszystko zależy
od przerobu i mocy przerobowych firm. W tej chwili te firmy, tak kolokwialnie
powiem – są zarżnięte. Łącznie z Zakładem Usług Miejskich. Bo po prostu
takich potrzeb jest naprawdę dużo. A jednocześnie to, co Prezydent mówił
wcześniej – przy przetargu na boczną Paulinowską – no, każdy wystawia takie
ceny, no bo uda się ewentualnie bardzo dobrze zarobić. Zresztą, nie tylko my
mamy z tym problem. Mają również sąsiednie gminy. Ma także problem powiat
z cenami. Widzimy, że jest to rok, gdzie firmy budowlane, remontowe chcą
naprawdę dużo zarobić. Pan Radny Sajda – szpital – tu się już wpisuję w Panią
Radną Ubę. Jeszcze Pani Krysa – komunikacja miejska – tu jest akurat dyrektor
MPK, więc odpowiem. Nie wiem, ja sama widziałam „piątkę”, która dojeżdża
do dworca kolejowego. I powiem szczerze, nie było jednego człowieka.
Naprawdę, proszę Państwa, mieszkańcy chcą pojedyncze. Na własne oczy
„piątka”, która jechała na dworzec – akurat tam szłam z kijami, jak wracałam to wtedy na powrotnym kursie siedziała dosłownie jedna osoba. Bo akurat
powoli. A do samego dworca nikt nie jechał. Ja się zastanawiam, to taniej
byłoby taksówkę MPK wynająć, niż puszczać. Być może są niektóre godziny,
gdzie tych osób jest więcej. No, tak akurat trafiłam. Pociąg był, był, bo go było
słychać. Polna – chodnik Radwana – przekażemy do powiatu. Tak samo
i wyczyszczenie. Jest to droga powiatowa i chodnik też jest powiatowy.
Sprawdzimy, w ogóle ten przegląd tych placu zabaw po wakacjach, bo to co
mówiłam wcześniej, że z tych placów zabaw korzystała też starsza młodzież
i czasami pozostawiają po sobie, no nie ciekawe rzeczy. Siatki na „Orliku” też
sprawdzimy, czy już one nie przetrwają tego sezonu. Chodnik na Długiej, rondo
– też wiem, że jest to starostwa i zostanie przekazane. Pan Radny Marzec –
partnerstwo prywatno – publiczne szeroko rozważaliśmy przy Ostrowieckim
Browarze Kultury. I powiem Panu tak, przykład, który Pan dał dworca, bardzo
dobrze by się nadawał właśnie do realizacji w formie partnerstwa prywatno –
publicznego, ponieważ przez cztery la nie możemy się dogadać z PKP odnośnie
przekazania dworca, a są możliwości takie prawne. Więc, sądzę, że wreszcie
nastąpi taka decyzja i będziemy właścicielem dworca. I możemy wrócić do
partnerstwa prywatno – publicznego. Powiem też to, co czuję. To jest naprawdę
czwarte „p”. Drugi rząd, który nie może zrobić jasnych zasad, czytelnego
rozliczenia z partnerami prywatnymi, powoduje to, że samorządy podchodzą,
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obawiają się czwartego „p”. Ta ustawa i zasady są na tyle może niejasne,
nieczytelne do końca, że lepiej już ubiegać się o jakieś środki unijne, albo starać
się zrobić ze środków własnych. Ja mam nadzieję, że może w ciągu roku,
czy dwóch, akurat tutaj zmienią się przepisy, a my w tym czasie na przykład
faktycznie otrzymamy ten dworzec PKP. Szkoda, bo to widać, że ten budynek
niszczeje. On ma jeszcze jakiś klimat, on ma jakiś charakter. Pomimo,
kilkukrotnych zresztą wizyt w PKP, póki co nie udało nam się tego załatwić.
PKP się tłumaczy – są to sprawy formalne, długi łańcuszek osób decyzyjnych.
zobaczymy. Ale kładka wchodzi do tego pakietu rozmów również z PKP.
Państwo wiecie, że byliśmy gotowi współfinansować, jakby brakuje nam tutaj
partnera wreszcie do przecięcia tego sporu. Ze swojej strony, co możemy to tam
oferujemy, ale np. tej kładki nie przejmiemy i całej nie wyremontujemy. Mamy
jej owszem część i do tego jesteśmy przygotowani. W tej chwili na
tzw. schetynówki jest gotowe przedłużenie ulicy Rzeczki. Mamy gotową i na
następne: Miodową, Ogrodową, Nowe Piaski, czyli to by były te ulice, które
będą w takiej kolejności zgłaszane. Czyli, teraz przedłużenie Rzeczki, Miodowa,
Ogrodowa, Nowe Piaski. Pan Radny Zawadzki – ul. Józefówka. No, chyba
jeszcze trochę przyjdzie poczekać. Zresztą zobaczymy. Jest Naczelnik Kowalski
– o pobocza. Przy okazji jeżeli coś tam będziemy robić, to może, może da się –
przynajmniej trochę posypać i utwardzić. Koryto rzeki Modły wpisuje się
w Pokrzywiankę. To jest ten sam temat. Tutaj wnioski Pana Radnego zostaną
przekazane, a jeżeli chodzi o chodnik, Prezydent obiecał to mieszkańcom. Ten
kawałek chodnika. Jesteśmy w trakcie jakby spraw formalnych i to zostanie
dotrzymane. Chyba na wszystkie już odpowiedzi.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Dziękuję Pani Prezydent. Nie widzę
już więcej pytań. Przechodzimy do kolejnego punku porządku naszych obrad,
tj. do punktu V – sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w okresie od 20 lipca do 22 sierpnia 2018 r.
Ponadto Radny Kamil Stelmasik zgłosił pisemne interpelacje w sprawie:
1)
przeglądu nawierzchni ul. Jasińskiego na os. Pułanki pod kątem wpisania
jej do planu remontów w roku 2019 (interpelacja stanowi załącznik nr 18 do
protokołu)
2)
zakupu i montażu stacji naprawczych dla rowerów na terenie Targowiska
Miejskiego (interpelacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu.)
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Ad VI/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 20 lipca do 22 sierpnia 2018 r. (załącznik nr 20 do protokołu):
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Czy ktoś z Państwa Radnych ma
jakieś pytania lub uwagi do sprawozdania z prac Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego? Jeśli nie ma pytań przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad, tj. sprawy różne.
Nie zgłoszono żadnych zapytań do sprawozdania z prac Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie od 20 lipca do 22 sierpnia 2018 r.

Ad VII/ Sprawy różne:
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Czy Państwo Radni mają jakieś
uwagi, pytania? Nie widzę. Zamykam LXIV sesję Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 17.00

Protokołowały:
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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