PROTOKÓŁ NR LXVIII/2018
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 października 2018 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15.02.
Następnie Przewodnicząca powitała gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1) Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do
protokołu)
2) Prezydent Miasta – J. Górczyński
3) Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
4) Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
5) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
6) Asystent Posła Andrzeja Kryja – Jakub Kiereś
7) Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Grigor
Szaginian
Nieobecni radni: Paweł Celebański, Daniel Strojny
Ad I/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo! Porządek
oczywiście otrzymaliśmy w materiałach, jak zwykle. Czy są uwagi do porządku
obrad albo dodatkowe punkty. Proszę o zabranie Pana Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Chciałbym zaproponować zmiany do porządku obrad. W punkcie
trzecim „Podjęcie uchwał w sprawie”, chciałbym, abyśmy dodali po punkcie 7,
tj. po projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Świętokrzyskiego wnoszę o nowy projekt uchwały, jako
podpunkt 8 – będzie to projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
przyjęcia zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania
i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej o łącznej
powierzchni 1452 m2 . W związku z tym, jako podpunkt 9 będzie pierwszy
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2018. Ponadto, wnoszę nowy projekt uchwały,
jako podpunkt 10, to będzie drugi projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. Te
materiały Państwo otrzymaliście dzisiaj. Jako podpunkt 11 będzie projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. To jest nowy projekt,
który Państwo Radni otrzymali dzisiaj. Jako podpunkt 12 będzie projekt
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a jako
podpunkt 13 wnoszę projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi
dalsze do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie proszę Państwa każdą
z tych, każdy ten projekt uchwały przegłosujemy oddzielnie zanim całościowo
przegłosujemy porządek obrad. A więc, kto z Państwa Radnych jest
za przyjęciem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania
i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej o łącznej
powierzchni 1452,52 m2 . Kto jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały
do porządku obrad dzisiejszej sesji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że ten punkt wprowadziliśmy.
Radni RM jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie
zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki
Ostrowieckiej o łącznej powierzchni 1452,52 m2 .
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny punkt, to jest projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2018. To jest właśnie ten nowy projekt uchwały. Kto jest
za przyjęciem tego projektu uchwały do porządku? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że również i ten punkt przyjęliśmy do porządku.
Radni RM jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do porządku obrad
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2018.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
w sprawie powołania na funkcję Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
czyli w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Kolejny projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał?
Radni RM jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I teraz tak, jak powiedział Pan
Prezydent porządek przyjmuje taki układ, jak był przed chwila wymieniony,
a więc punkt 8 to jest właśnie punkt odnośnie zagospodarowania ronda, punkt 9
to jest pierwszy projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018,
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punkt 10 to będzie kolejny projekt uchwały również dot. zmiany budżetu, punkt
11 to jest zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – nowy projekt, punkt 12 – odwołanie
Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i punkt 13 – powołanie Skarbnika
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Taki jest porządek obrad dzisiejszej sesji.
Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek jednogłośnie.

Radni RM jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad:
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia: 31 sierpnia, 20 września i 1 października 2018 r.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
II.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ostrowcu Świętokrzyskim,
nabycia nieruchomości,
sprzedaży działki gruntu,
zbycia nieruchomości w drodze darowizny,
bezprzetargowego wynajęcia gruntu przy ul. Juliusza Słowackiego,
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia zarządzania drogą krajową nr 9
w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki
Ostrowieckiej o łącznej powierzchni 1452 m2
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r.,
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023,
odwołania Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
powołania Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

IV. Gospodarka wodociągowa w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.
V. Ocena stanu realizacji wieloletnich inwestycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
VI. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
VII. Podsumowanie kadencji Rady Miasta.
VIII. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
IX. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 23 sierpnia do 17 października 2018 r.
X. Sprawy różne (m.in. sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2014 – 2021 za okres od 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.).
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Ad II/Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia: 31 sierpnia, 20 września i 1 października 2018 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I przystępujemy obecnie
do realizacji porządku obrad. Punkt drugi, to jest przyjęcie protokołów z sesji
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia: 31 sierpnia, 20 września
i 1 października 2018 r. Wiemy wszyscy, że protokoły były wyłożone
do wglądu w Biurze Rady Miasta, było się można z nimi zapoznać, bądź
otrzymaliśmy je drogą elektroniczną. A zatem, czy Państwo Radni mają uwagi
do pierwszego protokołu z sesji Rady Miasta, czyli z dnia 31 sierpnia 2018 r.?
Czy są uwagi? Nie widzę. W taki razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za
przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2018 r.? Kto jest
za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny protokół z sesji Rady
Miasta z dnia 20 września 2018 r. Czy Państwo Radni mają uwagi do tego
protokołu? W takim razie przechodzimy do głosowania projektu z sesji Rady
Miasta z dnia 20 września 2018 r. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że ten protokół również przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2018 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I ostatni w tym punkcie porządku
obrad protokół z sesji Rady Miasta z dnia 1 października 2018 r. Czy Państwo
Radni mają uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W takim razie również
przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady
Miasta z dnia 1 października 2018 r.? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że protokół także przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2018 r.

Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I przechodzimy
do kolejnego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji, mianowicie podjęcie
uchwał w sprawach. Jako pierwszy – zmieniający uchwałę w sprawie Statutu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Projekt tej uchwały był opiniowany przez
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wszystkie komisje Rady Miasta. Proszę Przewodniczących Komisji o opinię
komisji. Poproszę o opinię Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Poproszę o opinię
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o opinię Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja Strategii również pozytywnie odniosła się do tego
projektu uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o opinię komisję Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I poproszę Komisję
ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr LXVIII/98/2018 – załącznik nr 2 do protokołu.
2)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt uchwały był opiniowany przez
wszystkie komisje Rady Miasta. Poproszę Przewodniczących Komisji o opinię
komisji. Poproszę Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Poproszę Komisję
Budżetu o opinię.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o opinię komisję Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Komisję ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest za
przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi
na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr LXVIII/99/2018 – załącznik nr 3 do protokołu.
3)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości położonych w rejonach ulic Samsonowicza
i Rudzkiej o łącznej powierzchni 0,4170 ha. Tutaj jest poprawka. Wkradł się
błąd do projektu tej uchwały. Mianowicie, po pierwszym zerze i przecinku
skreślamy zero. Bo to nie jest „zero, zero” tylko „zero przecinek cztery tysiące
sto siedemdziesiąt dziesięciotysięcznych hektara”. I z tą poprawką będziemy
później głosować projekt tej uchwały. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Kamila Stelmasika o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych
w rejonie ulic Samsonowicza i Rudzkiej. Kto jest za przyjęciem tego projektu
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr LXVIII/100/2018 – załącznik nr 4 do protokołu.

6

4)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży działki gruntu położonej w osiedlu Ogrody o powierzchni
0,0014 ha. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki gruntu położonej
w osiedlu Ogrody. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działki gruntu.
Patrz uchwała Nr LXVIII/101/2018 – załącznik nr 5 do protokołu.
5)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy zbycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu
Ostrowieckiego. Projekt uchwały również był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Radnego Kamila Stelmasika o zabranie
głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała ten projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze
darowizny na rzecz Powiatu Ostrowieckiego. Kto jest za przyjęciem projektu tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
w drodze darowizny.
Patrz uchwała Nr LXVIII/102/2018 – załącznik nr 6 do protokołu.
6)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
w sprawie bezprzetargowego wynajęcia gruntu przy ul. Juliusza
Słowackiego o powierzchni 624 m2 . Projekt uchwały również był opiniowany
przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie odniosła się do tego projektu uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie głosujemy.
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Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie bezprzetargowego
wynajęcia gruntu przy ul. Juliusza Słowackiego? Kto jest za? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie bezprzetargowego wynajęcia
gruntu przy ul. Juliusza Słowackiego.
Patrz uchwała Nr LXVIII/103/2018 – załącznik nr 7 do protokołu.
7)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
dotyczący
udzielenia
pomocy
finansowej
dla
Województwa
Świętokrzyskiego. Projekt uchwały również był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego
Komisji Budżetu o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I proszę Przewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi
do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
dla Województwa Świętokrzyskiego. Kto jest za przyjęciem projektu tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr LXVIII/104/2018 – załącznik nr 8 do protokołu.
8)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9
w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda
Republiki Ostrowieckiej o łącznej powierzchni 1 452, 52 m2. Projekt uchwały
był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I proszę Przewodniczącego
Komisji Budżetu o opinię komisji.
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Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przejęcia
zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania i utrzymania
zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej o łącznej powierzchni 1 452,
52 m2 . Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania
i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej o łącznej
powierzchni 1 452, 52 m2 .
Patrz uchwała Nr LXVIII/105/2018 – załącznik nr 9 do protokołu.
9)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Następny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2018. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? W takim razie przystępujemy
do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok
2018. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2018.
Patrz uchwała Nr LXVIII/106/2018 – załącznik nr 10 do protokołu.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny, nowo
wprowadzony projekt uchwały dziś na sesję, zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok
2018. Również projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu.
Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie głosujemy.
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Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec na rok 2018. Kto jest za? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2018.
Patrz uchwała Nr LXVIII/107/2018 – załącznik nr 11 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny, projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. To jest właśnie też ten nowy
punkt, nowy podmieniony projekt uchwały dzisiaj. Był również omawiany
na posiedzeniu Komisji Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu
o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie głosujemy
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. Kto jest
za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2018 – 2023.
Patrz uchwała Nr LXVIII/108/2018 – załącznik nr 12 do protokołu.
12) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dniem
29 października 2018 r. Proszę o zabranie głosu Pana Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Zaproszeni Goście! Nasi Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy zakładów
budżetowych, jednostek, pracownicy urzędu, moi współpracownicy. Szanowni
Państwo! Przypadł mi zaszczyt w dniu dzisiejszym wypowiedzieć się
i podziękować za ćwierć wieku pracy, jako Skarbnik Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Od 1991 roku zatrudniona w Urzędzie Miasta, a wcześniej
od 1982 w Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w OZMO – Pani Skarbnik
Elżbieta Pichór, zapraszam. Myślę, że brawa dla Pani Skarbnik. Drodzy
Państwo! Będę wyrazicielem wszystkich zgromadzonych na Sali, wszystkich
naszych gości. Będę wyrazicielem podziękowań wielu mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego, moich poprzedników – począwszy od Prezydenta
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Janiszewskiego, poprzez Prezydenta Kałamagę, Prezydenta Szostaka
i Prezydenta Jarosława Wilczyńskiego – chcę w tym momencie podziękować
Pani Skarbnik Elżbiecie Pichór. Przez ćwierć wieku, jako Skarbnik Ostrowca
Świętokrzyskiego była Pani współautorem wielu inwestycji, wielu remontów.
Była Pani świadkiem i współpracownikiem przeobrażania się Ostrowca
Świętokrzyskiego. Wystarczy sięgnąć pamięciom wstecz, zobaczyć jaki był
Ostrowiec i jaki jest dzisiaj. Jest mi niezmiernie miło, że Pani poprzez swoją
wysoką kulturę osobistą, zaangażowanie, specyficzne podejście humoru,
o którym wszyscy urzędnicy wiedzą, za tą prace bardzo merytoryczną,
skrupulatną, za nienaganne przepracowanie tylu lat w Urzędzie Miasta,
za przeprowadzenie Ostrowca przez burzliwe czasy przemian gospodarczych, za
to że dzisiaj Ostrowiec Świętokrzyski jest w gronie jedenastu procent najlepiej
ocenianych przez branżystów, przez profesorów ekonomii. Mamy najlepsze
ratingi, jeżeli chodzi o cenę finansową i stabilność miasta. To Pani zasługa –
stąd, z tego miejsca Pani Skarbnik proszę przyjąć te kwiaty, jako wyraz uznania,
jako szacunek za te lata pracy. Mnie, tym bardziej miło, że zaczynałem prace też
w Urzędzie i mogłem się też od Pani bardzo wiele nauczyć. Chcę podziękować
w szczególności za te ostanie lata. Chcę podziękować, że Pani się zgodziła dwa
lata temu przepracować jeszcze te dwa lata do końca kadencji. Za to wszystko
serdecznie dziękuję.
Wiceprezydent Miasta M. Dębniak – Droga Koleżanko, Przyjaciółko – sądzę,
że tak mogę powiedzieć. Przepracowałyśmy razem dwadzieścia pięć lat.
Dwadzieścia pięć lat współpracy merytorycznej. Czasami miałyśmy różnego
rodzaju poglądy, ale zawsze coś co było korzystne dla miasta, dla jego
mieszkańców, dla rozwiązań w Urzędzie. Serdecznie dziękuję Ci za wszystko.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Drodzy Państwo! Ten prezent, który mam
w ręce symbolizuje dom z dobrymi fundamentami, symbolizuje budżet miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. I tu jest Pani Skarbnik 25 przysłowiowych
złotówek, które Pani oglądała każdego dnia. Każdego dnia rano mówiąc, ile na
koncie i jaka kondycja. Niech to będzie taka pamiątka za te przepracowane lata.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowna Pani Skarbnik!
Serdeczne podziękowania od całej Rady Miasta tej kadencji. Myślę, że może
znaliśmy Panią krótko, chociaż niektórzy koleżanki i koledzy poprzez rady
osiedli może mieli wcześniej kontakt. Ale ja oceniam tą pracę bardzo wysoko,
tym bardziej, że ja też jestem ekonomistą i sadzę, że chciałabym, żeby ktoś, kto
będzie po Pani, był tak samo skrupulatny, tak samo oglądał te złotówki
ze wszystkich stron, żeby po prostu to miasto nasze mogło się dalej rozwijać,
nie zadłużać, i żebyśmy w tak wspaniałej kondycji, jaką w tej chwili mamy
mogli doczekać jeszcze innych kadencji i oglądać tak to miasto, w takim
pięknym świetle. I myślę, że muszę odczytać takie podziękowania dla Pani,
bo są tak piękne, że myślę, że wszyscy chcieliby się z nimi zapoznać.
„Szanowna Pani Elżbieta Pichór Skarbnik Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Główny Księgowy Budżetu! W związku z przejściem na emeryturę
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i zakończeniem pracy na rzecz ostrowieckiego samorządu, pragnę złożyć Pani
serdeczne podziękowania za minione dwadzieścia siedem lata oraz ćwierć
wieku, w trakcie którego piastowała Pani urząd Miejskiego Skarbnika. Pani
trwająca 36 lat kariera zawodowa pokazuje ogromny szacunek
do pracy, a postawa może być wzorem dla wielu młodych ludzi. Dziękuję za
Pani udział przy pisaniu wielu pięknych kart historii Ostrowca
Świętokrzyskiego, zaangażowanie, wyjątkową dbałość o miejski budżet oraz
wkład w rozwój naszego miasta. Przy Pani współpracy i zaangażowaniu nasze
miasto zmieniło się zyskując nowoczesny wygląd, stając się atrakcyjnym
miejscem do osiedlania się i inwestowania. Pani zasługą jest zmiana
w podejściu do miejskich finansów. Polityka inwestycyjna prowadzona
w oparciu o środki własne i przyjazny system podatków miejskich. Pani praca to
wspaniały i niezapomniany wkład w pejzaż ekonomiczny, ale również kulturowy
i społeczny Ostrowca Świętokrzyskiego – za co serdecznie dziękuję. Przez lata
zaprezentowała się Pani, jako skrupulatny pracownik, jednocześnie o wyjątkowo
otwartych horyzontach myślowych traktujący miasto, jako jeden organizm,
którego prawidłowe funkcjonowanie zależy do wielu czynników, które należy ze
sobą scalić. Pani podwładni mieli wymagającą, ale jednocześnie pełną empatii
i zrozumienia dla drugiego człowieka przełożoną. Pani kultura osobista
i niezapomniane poczucie humoru oraz metafory finansowe pozostaną
w pamięci miejskich urzędników oraz pracowników jednostek podległych.
Dziękuję za minione lata oraz bardzo dobrą kondycję finansową miasta, jaką
pozostawia Pani swemu następcy. W tym wyjątkowym dniu proszę przyjąć
życzenia zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej pracy oraz
spełnienia planów, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.” To dla Pani, Pani Elu na pamiątkę.
Skarbnik Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – E. Pichór – Szanowni Państwo!
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Szanowni
Państwo Radni, Koledzy wszyscy w urzędzie! Znana jestem z tego, że bałam się
dzisiejszego dnia dlatego, że wiedziałam, że Prezydent po prostu mi nie
przepuści i będzie chciał publicznie podziękować za pracę. Ja uważam tak,
że moja praca, jako Skarbnika Miasta, była pracą przede wszystkim, którą
traktowałam poważnie. I temu, tak bym sobie życzyła, żeby każdy swoją
traktował. Nic więcej. Wiedziałam, że taki dzień nadejdzie – czekałam na niego.
Zdaję sobie sprawę – zawsze byłam realistką, że wszystko, co się zaczyna
kiedyś się musi skończyć. Serdecznie Państwu wszystkim, za wszystko
dziękuję. Panu Prezydentowi zwłaszcza dziękuję za to, że nie tylko według mnie
jest dobrym Prezydentem, ale co pokazały obecne wybory, ale również jest
bardzo dobrym człowiekiem i wspaniałym przełożonym. Dziękuję tutaj mojej
koleżance, która delikatnie wspomniała o naszej współpracy, ale myślę, że
właśnie to z korzyścią dla miasta. Chciałam podziękować, tutaj skoro jestem
przy mikrofonie, swoim pracownikom. Dlatego, że – wszystkim księgowym –
dlatego, że służby finansowe są takie cichutkie, a wykonują bardzo ważną pracę.
No, i jeszcze na okazję, żebym się nie rozryczała, bo tak zostałam tutaj
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wychwalona, co zawsze mnie jakoś po prostu wprowadza, po prostu krępuje, to
chciałam wszystkim Państwu pogratulować, którzy Państwo przeszliście na
następną kadencję i będziecie, wzięliście odpowiedzialność za nasze piękne,
wspaniałe miasto. Nie chcę więcej płakać, dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Jesteśmy przy
projekcie uchwały numer dwanaście w sprawie odwołania Skarbnika Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dniem 29 października 2018 r. Muszę Państwu
powiedzieć, że na Komisji Budżetu – radni – ponieważ omawialiśmy tą
uchwałę, więc radni zawnioskowali by w §1 projektu tej uchwały dodać po
wyrazach: „z dniem 29 października 2018 roku” dodać taką treść; „ze względu
na przejście na emeryturę”. Mogłabym prosić radcę prawnego o wyjaśnienie,
czy ten zapis będzie właściwy.
Radca Prawny UM – E. Murzyn – Szanowni Państwo! Przyznam, że no
oczywiście ja parafowałam tę uchwałę, tak jak widać, i przyznam się,
że w projekcie uchwały, który mi przedstawiono do parafowania rzeczywiście
były takie wyrazy, jak tu Państwo Radni z Komisji Budżetowej sugerują.
Przyznam, że z całą premedytacją te wyrazy skreśliłam. Zaraz wyjaśnię
dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że przy redagowaniu uchwał rady miasta
stosujemy zasadę minimalizmu. Uchwała ma zawierać takie zapisy i w takim
zakresie, w jakim upoważnia radę do tego ustawa. Ustawa mówi, że rada
podejmuje uchwałę o odwołaniu skarbnika. Nie nakazuje tutaj wskazać
przyczyn, dla których odwołanie następuje. No, to jest jedna przyczyna.
A druga, no to jest Proszę Państwa bardzo prozaiczna sprawa – mianowicie,
informacja dotycząca przejścia naszej Pani Eli na emeryturę, zawiera jej dane
osobowe.
I teraz, tak – jeżeli – wiecie Państwo, że przyczyny odwołania mogą być różne.
Może to być taka przyczyna, jak tu obecnie mamy do czynienia, ale może to być
mniej chlubna przyczyna, np. ukarania przez sąd powszechny – tak, że wiecie
Państwo. Uważam, że to jest informacja, tak jak mówię dotycząca danych.
I ponieważ padła taka propozycja ze strony Państwa Radnych, ja widzę takie
rozwiązanie – jeżeli Pani Ela Pichór wyrazi zgodę na to, żeby taki zapis
w uchwale się znalazł, proszę bardzo – możemy taki zapis zawrzeć.
Ja bym pozostawiła tutaj decyzję w tej sprawie naszej Pani Eli, no bo uchwała
wchodzi do obrotu prawnego, no i tym samym informacja o tym, że Pani Ela
osiągnęła wiek emerytalny, po prostu. Dziękuję, tyle z mojej strony.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. W takim razie wypada
mi zapytać Panią Skarbnik – czy Pani by wyraziła zgodę na taki zapis?
Skarbnik Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – E. Pichór – Pani
Przewodnicząca! Bardzo Państwu dziękuję, ale nie ma takiej potrzeby tutaj.
Dlatego, nie jest to mówię z mojego punktu widzenia w ogóle istotne. Ja sobie
zdaję sprawę, że Państwo chcecie mnie w jakiś sposób wyróżnić, ale – za co
Państwu – znowu się rozpłaczę – serdecznie dziękuję. Ale naprawdę nie jest to
w moim życiu akurat istotne. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Pani Radco,
czy w takim razie głosujemy wniosek tutaj, teraz i na sesji, w tej chwili odnośnie
tego zapisu dodatkowego, czy po wyjaśnieniu Pani Eli po prostu, jak gdyby
pomijamy tą treść? Aha, w takim razie wycofujemy ten wniosek. Jako Komisja,
może przegłosujmy wycofanie tego wniosku odnośnie dopisania tej treści
„ze względu na przejście na emeryturę”. Proszę o przegłosowanie tego wniosku,
tej treści o wycofanie się z tego wniosku Komisji Budżetowej. Kto jest za
wycofaniem tej treści? No, to poproszę Włodku.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Moje pytanie brzmi –
dotyczy Komisji Budżetu – kto z Państwa jest za odwołaniem wniosku,
wycofaniem wniosku Pani Przewodniczącej? Kto się wstrzymał? Kto jest
przeciw? Nie widzę. Czyli jednogłośnie wniosek został wycofany.
Członkowie Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
jednogłośnie opowiedzieli się za wycofaniem wniosku odnośnie wprowadzenia
nowego zapisu o treści „ze względu na przejście na emeryturę” do uchwały
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. W takim razie pozostaje
projekt uchwały w poprzednim kształcie i czy są jeszcze jakiekolwiek uwagi
do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały dotyczącej odwołania Skarbnika Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dniem 29 października 2018 r. Kto jest za przyjęciem
projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr LXVIII/109/2018 – załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, a teraz zarządzam
20 min przerwy ponieważ – proszę Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Przed przerwą jeszcze Pani Skarbnik,
bardzo proszę.
Skarbnik Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – E. Pichór – Pani
Przewodnicząca, jeżeli będzie przerwa, to zapraszam Państwa serdecznie – tutaj
przygotowałam tak po prostu, po ciasteczku i wszystkich Państwa zapraszam,
mówię – na to ciastko. Może coś na słodko po tych moich gorzkich łzach
ale szczęścia.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – No to w takim razie 20 min
przerwy.
Przerwa w obradach rozpoczęła się o godz. 15.37 i trwała do godz. 16.00.
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13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o ciszę, wznawiamy
obrady. Z punktu trzeciego pozostał nam jeszcze jeden projekt uchwały
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Za chwileczkę, Panie Prezydencie. Powiem tylko, że projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu w takiej treści, jak przeczytałam. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I proszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Goście! Chciałbym zaproponować, abyście Państwo byli
uprzejmi przegłosować kandydaturę osoby, która – tak, jak Pani Skarbnik
Elżbieta Pichór – również ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie.
Osoby, która związała się od 2001 roku z miastem. Osoby, która przepracowała
na wielu stanowiskach, począwszy od referatu poprzez kierownika działu,
poprzez wiceprezesa spółki, później przez chwilę kierownika referatu mienia
komunalnego, a do 2009 roku jako Kierownik Referatu do Spraw Planowania
i Kontroli Budżetu w Wydziale Finansowym. I tu już Państwu odkryłem, że
osobą tą jest nasz pracownik Pan Sławomir Kijak. Chciałbym Państwu
zaproponować, aby Skarbnikiem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego został
wieloletni współpracownik Pani Elżbiety Pichór – Pan Sławomir Kijak. Jest to
osoba, która ma bardzo duże doświadczenia, która przeszła wszystkie szczeble
kariery zawodowej, która była również audytorem wewnętrznym, która ma
dobre podejście do pracy. Jest zaangażowany i ma dobry wzorzec, i bardzo
wysoko postawioną poprzeczkę. Ale jestem przekonany, że współpraca
z nowym Skarbnikiem Panem Sławomirem Kijakiem będzie się układać nam
wszystkim bardzo dobrze. Stąd, rekomenduję tą osobę. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Ja bym prosiła
o zabranie głosu kandydata. Bo dopiero w tej chwili dowiedzieliśmy się, kto jest
tą osobą. A zatem, proszę Pana Sławomira Kijaka o zaprezentowanie własnej
osoby.
Pan Sławomir Kijak – Dzień dobry, jeszcze raz Państwu Radnym. Jak już Pan
Prezydent powiedział – nazywam się Sławomir Kijak. Od 17 lat pracuję
w gminie, no bo na różnych stanowiskach w Urzędzie Miasta i w spółce
gminnej OTBS. Od lat wielu współpracuję z Panią Elą. Najpierw, jako
pracownik powiedzmy w referacie, potem jako audytor wewnętrzny, od 2009
roku jako Kierownik Referatu Planowania i Kontroli Budżetu. Wobec czego,
z częścią z Państwa miałem okazję się spotkać na Komisji Budżetu.
No, wzorzec jest – mam nadzieję – dościgniony, ale będzie na pewno ciężko
osiągnąć taki poziom, jak Pani Ela tutaj prezentowała. Nie mam takiego daru
mówienia na pewno, jak Pani Ela, co Państwo zauważyli. Dlatego myślę,
że z czasem będzie lepiej…
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ale u skarbnika to dobra cecha.
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Pan Sławomir Kijak – …myślę, że dzisiaj zakończę takim krótkim
wystąpieniem w takiej formie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają pytania do kandydata na Skarbnika Miasta? Nie widzę, czyli myślę,
że zadowoliły wszystkich Państwa te informacje, które przed chwilą
otrzymaliśmy. A w takim razie, przechodzimy do głosowania projektu uchwały
w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego Pana Sławomira Kijaka z dniem 30 października 2018 roku.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. A więc Panie
Kandydacie spory mandat zaufania ze strony Rady Miasta i niestety tą
poprzeczkę trzeba pokonać.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr LXVIII/110/2018 – załącznik nr 14 do protokołu.
Ad IV/Gospodarka wodociągowa w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski
(materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, w tym momencie
wyczerpaliśmy punkt trzeci porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego
punktu, mianowicie punktu czwartego, a jest to – „Gospodarka wodociągowa
i kanalizacyjna w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.” Materiały te były
omawiane na Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. Czy Państwo Radni mają
jeszcze dodatkowe pytania do tego materiału? Proszę o zabranie głosu Radnego
Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Koleżanki, Koledzy Radni! Mili Goście! Mam zapytanie –
czy wszystkie odwiercone studnie są wykorzystywane? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana Prezydenta o zabranie
głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Powinienem dopytać Pana Radnego –
o które dowiercenia chodzi? Czy o te z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych,
czy te z 2016/2017 roku. Szanowni Państwo! Ja myślę, że należy się wycieczka
też i tutaj deklaruję taką wycieczkę, wyjazd studyjny – o, inaczej. Zapraszam na
wyjazd studyjny do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, żeby obejrzeć czym
Państwo zarządzacie, co jest w rękach miasta. Nie ma potrzeby, żeby wszystkie
były czynne. Wystarczy pompować z trzech, a jest w sumie ponad siedemnaście.
Ale to myślę, że taka prezentacja tutaj też wyjaśni Państwu wiele pytań.
Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są dalsze pytania
do tego materiału? Nie widzę.

Ad V/Ocena stanu realizacji wieloletnich inwestycji Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski (prezentacja – załącznik nr 16 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie przechodzimy
do kolejnego punktu porządku obrad. A mianowicie – „Ocena stanu realizacji
wieloletnich inwestycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.” I tutaj za chwilę
zobaczymy prezentację materiału, ewentualny komentarz Pana Prezydenta.
Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju UM – D. Smoliński – Szanowni
Państwo! Postaram się w krótkiej pigułce przedstawić Państwu inwestycje, które
zostały już rozpoczęte przez Pana Prezydenta Jarosława Górczyńskiego razem
z Panią Wiceprezydent i również Panią Elżbietę Pichór, które są w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, które już zostały zakończone, oraz te, które będą
realizowane w najbliższych pięciu, sześciu latach. Pierwsza inwestycja, która
już została zakończona, to wiata handlowa na potrzeby promocji i sprzedaży
produktów rolno – spożywczych, a którą mieszkańcy Ostrowca mogą się już
cieszyć od miesiąca czerwca 2018 r. Na tę inwestycję udało nam się pozyskać
milion złotych ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powierzchnia wiaty to ponad tysiąc
metrów kwadratowych, która przeznaczona jest na stanowiska handlowe. Tych
stanowisk handlowych jest ponad sześćdziesiąt. Przede wszystkim dla osób
i podmiotów, które sprzedają produkty rolno-spożywcze. Oprócz tej inwestycji
już zakończonej, planujemy w najbliższych latach realizację dwóch kolejnych
inwestycji na Targowisku Miejskim. Pierwsza dotyczy utwardzenia
i zagospodarowania placu targowego od schodów, od ul. Denkowskiej, a która
umożliwi również handel już wszystkim osobom, nie tylko sprzedającym
produkty rolno-spożywcze. Będzie to teren wybrukowany, odwodniony – tak,
aby mogli tam handlować wszyscy bez żadnego problemu w związku
z warunkami atmosferycznymi, opadami. To jest ta część, która jest otoczona tą
zieloną linią, oraz druga część tego projektu, który będzie również realizowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego –
budowa drugiej wiaty handlowej, zadaszonej na wzór pierwszej, w której znajdą
się pomieszczenia w boksach dla osób handlujących, jak również podobnie,
jak w wiacie pierwszej wolne miejsca do sprzedaży towarów. Uzupełnieniem
tego projektu będzie kolejna część rozbudowy Targowiska Miejskiego,
rozbudowy o miejsca parkingowe w projekcie związanym z budową nowej
drogi łączącej Targowisko Miejskie z ul. Chrzanowskiego. Tak to wygląda w tej
chwili. W tej chwili widzimy już pierwszą wiatę „Mój Rynek”, która znajduje
się na Targowisku Miejskim. Obok niego powstanie druga wiata, zaś ten teren,
który znajduje się w dolnej części tutaj zdjęcia, zostanie wybrukowane,
utwardzone. I tym samym polepszona zostanie możliwość handlowania
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na Targowisku Miejskim. To jest droga, o której mówię, czyli połączenie
ul. Furmańskiej wraz z budową miejsc parkingowych, aż z ul. Chrzanowskiego.
W tej chwili na zakończeniu jest dokumentacja projektowa. Jeżeli chodzi o tą
drogę, planowane rozpoczęcie robót oraz planowany przetarg na budowę tego
łącznika to 2019 r. Ta droga, oprócz tego, że będzie łączyć ul. Chrzanowskiego
i ul. Furmańską będzie również przebiegała w dół do ul. Kilińskiego, gdzie
zostanie rozbudowane skrzyżowanie, jak również w górę do ul. Denkowskiej.
Tu jest połączenie tej drogi z ul. Kilińskiego. Również na ten projekt
pozyskaliśmy dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego. Planowany termin realizacji z uwagi
na bardzo duży zakres robót do 2019 – 2022. Oczywiście inwestycja, która jest
Państwu bardzo dobrze znana, czyli Ostrowiecki Browar Kultury – środki
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
w kwocie prawie 14 milionów złotych. Inwestycja w toku. Ponad 75% prac
zrealizowanych. Możecie Państwo zobaczyć na slajdach, przypomnieć sobie, jak
budynek wyglądał jeszcze kilka lat temu, a jak wygląda obecnie. Są to zdjęcia
z przełomu maja, czerwca. W tej chwili front robót jest realizowany od
ul. Siennieńskiej oraz od centrum dziedzińca. Z tym projektem związane są
oczywiście również inne projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Związane z modernizacją dziedzińca browaru, który widzimy również tutaj na
wizualizacji. Powstanie tutaj jeszcze jeden obiekt budowlany, obiekt
przeznaczony dla rad osiedlowych celem spotkań i integracji z mieszkańcami.
W kolorystyce, w tonie i zabudowie przypominające również efektowny
budynek architektoniczny browaru. Tak będzie wyglądało zagospodarowanie
dziedzińca, a więc miejsca parkingowe na potrzeby budynku kultury, miejsca
parkingowe na potrzeby tego budynku rad osiedlowych oraz park, ten taki
tematyczny z alejkami, roślinami na wzór ogrodu zdrowia. Tutaj taka
ciekawostka – na dachu tego budynku będzie znajdować się taki ogród zielony
z automatycznym podlewaniem roślin, na który można będzie również
wchodzić. Bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, a więc otwarte baseny.
Realizowane w latach 2018 – 2019. Dzięki tutaj jednogłośnej Państwa decyzji
popierającej inwestycje Pana Prezydenta, udało się zrealizować w tym roku
część tej inwestycji, z której skorzystali mieszkańcy. Obecnie trwa budowa
drugiego etapu. Stare zdjęcia, jeszcze „Rawszczyzny”. I już nowy obiekt i jego
pierwszy etap. Oczywiście nie tylko „Rawszczyzna”, nie tylko Browar Kultury,
ale także inwestycyjne – Specjalna Strefa Ekonomiczna, na której
przedsiębiorcy zarówno zewnętrzni, jak i tutaj z Ostrowca, mogą realizować
swoje pomysły, zamierzenia inwestycyjne. Do tej pory kilkanaście firm, które
stworzyły bardzo dużą liczbę miejsc pracy. Staramy się uzbrajać tereny,
jak najbardziej, jak najszybciej jest to możliwe – tak, aby otworzyć drogę
potencjalnym inwestorom do realizacji kolejnych inwestycji. W tej chwili już
na ukończeniu są projekty budowlane związane z uzbrojeniem terenu przy
ul. Bałtowskiej. W przyszłym roku rozpoczną się już roboty budowlane
związane z budową dróg na tym terenie, jak również uzbrojeniem terenu w sieć
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wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz sieć energetyczną. Realizacja
inwestycji spółki miejskiej, czyli Osiedle „Kopernika” 34, usytuowane
na terenie dawnych zakładów odzieżowych. To jest kolejna taka sfera związana
z zamierzeniami Pana Prezydenta, która jest rozwijana w mieście, a związana
z mieszkalnictwem. To tutaj powstaną mieszkania komunalne na działce
o powierzchni 6.500 m2 – dwa budynki pięciokondygnacyjne. Tak wyglądał
teren jeszcze kilka lat temu, a tak wygląda w tej chwili, a tak będzie wyglądał
w I kwartale, II kwartale przyszłego roku. Oprócz sfery czysto mieszkaniowej,
mamy do czynienia również ze sferą mieszkań socjalnych. Oddane nowe
budynki na początku kadencji w 2014, 2015 roku na ul. Osadowej. Kontynuacja
tych działań. Niedawno podpisana umowa na budowę kolejnego budynku
socjalnego z terminem realizacji do 2020 r. na ul. Parkowej – 18 mieszkań
socjalnych – oraz realizacja budynku i modernizacja budynku na ul. Osadowej
6, z minimum 8 lokalami socjalnymi realizowana przy współfinansowaniu
środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Inwestycje drogowe oprócz ul. Furmańskiej, to także ciąg ulic zbiorczych
w północnej części miasta, na które pozyskujemy środki również zewnętrzne.
W tej chwili na ukończeniu jest przebudowa ul. Rzeczki do ul. Siennieńskiej.
Rozbudowane zostanie tutaj skrzyżowanie, zaś na kolejne lata – czyli 2019,
2020 planowana jest kontynuacja tych działań i połączenie tej ulicy
z ul. Bałtowską. Inwestycja, która nie należy do naszych gestii, ale również jest
współfinasowana przez nas, przede wszystkim jeśli chodzi o dokumentację,
czyli rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 z nowym mostem oraz z dwoma
skrzyżowaniami w formie rond: w ul. Okólnej oraz w ul. Denkowskiej,
z rondem turbinowym. Inwestycja planowana do realizacji w latach następnych.
Kolejna inwestycja i wachlarz ten inwestycji, jak Państwo widzicie, jest bardzo
szeroki – to ekologiczny i wygodny transport miejski. Projekt również
dofinasowany kwotą ponad 17 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego,
który zakłada między innymi budowę nowej bazy podmiotu zarządzającego
i realizującego usługi transportowe: myjnie, stacje obsługi, nowe wiaty
przystankowe, które w tej chwili są montowane na zatokach autobusowych.
Termin realizacji tego projektu to grudzień 2021 rok, miejsce lokalizacji
to tereny przy Hucie „Ostrowiec” i skrzyżowaniu ul. Samsonowicza
i ul. Gulińskiego. Projekty, które również będą realizowane dotyczą osiedli,
między innymi: „Ogrody na Ogrodach” na os. Ogrody, czyli tworzenie ogrodu
zdrowia z różnymi elementami roślinnymi, małą architekturą, który umożliwi
spokojny spacer, a także będziemy mogli tam zaprzyjaźnić się i poczuć potrzebę
kontaktu z przyrodą. Realizacja tego projektu już od przyszłego roku
na os. Ogrody. Również przy przebudowie i modernizacji budynku socjalnego
na ul. Osadowej przewidywana jest tam rewitalizacja tego terenu pomiędzy
ul. Świętokrzyską a ul. Osadową – powstanie tam boisko wielofunkcyjne,
siłownia, plac zabaw, a także ścieżki edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Kolejny
projekt, który będzie realizowany w przyszłym roku z możliwości
dofinasowania z Ministerstwa Sportu, to otwarte strefy aktywności. Pięć takich
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stref planowane jest do powstania w 2019 roku w przypadku pozyskania
środków zewnętrznych. Zadaszenie widowni w amfiteatrze w parku
miejskim. Inwestycja na którą posiadamy już pozwolenie na budowę
i możliwość jej realizacji planowana na lata 2020/2021. Projekt, który w tej
chwili jest realizowany – jedno boisko jest już na ukończeniu przy szkole
podstawowej nr 14. Kolejne boisko w roku przyszłym przy szkole podstawowej
nr 4. A dodatkowo nowoczesne wyposażenia do szkół w postaci laptopów,
rzutników, w postaci urządzeń wielofunkcyjnych – tak, aby umożliwić
dzieciom i młodzieży rozwój z zakresu technologii informacyjnokomunikacyjnej. Projekt również dofinasowany z środków zewnętrznych.
Oprócz tego, poprawa efektywności energetycznej budynków: urzędu miasta,
kina „Etiuda”, jak również budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
„Przystań”. Projekt planowany na lata 2016/2020 – również dofinasowany ze
środków zewnętrznych. A więc pełna, kompleksowa modernizacja
i energetyczna tychże budynków, związana z termomodernizacją, z wymianą
stolarki okiennej, drzwiowej, jak również wymianą źródeł ciepła. I połączona
z tym projektem realizowana w ramach rewitalizacji – modernizacja kina
„Etiuda”. I zmiana formy użytkowania tego budynku, a więc mamy tutaj nie
tylko do czynienia z modernizacją zewnętrzną związaną z odnową elewacji, jak
również modernizacją wewnętrzną i przystosowaniem tego budynku na potrzeby
między innymi Centrum Tradycji Hutnictwa, a także przebudową sali kinowej.
Dziękuję za uwagę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Goście! To była krótka prezentacja tego co nas czeka
w najbliższych latach. Będą też inne działania, będą też inne remonty i inne
inwestycje. Więc, czeka nas dużo pracy. Jesteśmy przygotowani, aby takie
zadania były w Ostrowcu Świętokrzyskim z korzyścią dla naszych mieszkańców
realizowane. I myślę, że będzie co oglądać, będzie co podziwiać i będzie
z czego korzystać. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do tego materiału? Nie widzę.
Ad VI/Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie przechodzimy
do kolejnego punktu naszych obrad, a mianowicie – informacja z analizy
oświadczeń majątkowych. Ten materiał też otrzymaliśmy (załącznik nr 17 do
protokołu). Czy są zapytania do tej informacji? Nie widzę.
Radni RM nie zgłosili żadnych uwag, ani zapytań do informacji z analizy
oświadczeń majątkowych.
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Ad VII/Podsumowanie kadencji Rady Miasta (informacja – załącznik nr 18
do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie przechodzimy
do kolejnego punktu – podsumowanie kadencji Rady Miasta. Czy tutaj Państwo
Radni mają pytania do tego materiału? Też nie widzę.
Radni RM nie zgłosili żadnych uwag, ani zapytań do materiału z podsumowania
kadencji Rady Miasta.
Ad VIII/Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – A więc, już jesteśmy przy punkcie
ósmym – interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi. Proszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja bym chciał poprosić Państwa
o ewentualne pytania na piśmie, bo dzisiaj mamy też duże wydarzenie sportowe,
na które z tego miejsca wszystkich Państwa zapraszam. Mamy międzynarodowy
mecz bokserski. Chcę z tego miejsca w imieniu wszystkich sympatyków,
kibiców boksu zaprosić Państwa na ten mecz, podziękować też tutaj Panu
Dyrektorowi Łukaszowi Dybcowi, który jest zaangażowany bardzo mocno, aby
ten mecz bokserski tutaj się odbył, a to jest też duża sprawa dla Ostrowca
ponieważ jest to swojego rodzaju promocja na zewnątrz, transmisja
ogólnopolska. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Niedawno mieliśmy
szczęśliwe mecze siatkarzy, gdzie tutaj był szczęśliwy, później piłka ręczna –
tez piękne widowisko sportowe. Dzisiaj mamy wyjątkowe widowisko sportu
walki boks. A w sobotę też świetne widowisko w sali Kina „Etiuda” węgierska,
najlepsza grupa eksportowa.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję, ale dwie osoby się
zgłosiło do zadania pytań. Proszę może Włodzimierza Sajdę najpierw.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pai
Prezydent! Ja mam krótkie, szybkie takie interpelacje.
1) Niektórzy mieszkańcy zgłosili mi, żeby to poruszyć – przeniesienie
przystanku przy ZOZ-ie, przy MOPS-ie, ten co jest tutaj na tym placu bliżej
ul. Świętokrzyskiej. To mieszkańcy, którzy korzystają z MOPS-u Panie
Prezydencie.
2) I następną mam – porządek przy „Biedronce”. Ile razy można mówić,
że tam żebrzą ludzie, którzy mogą korzystać z MOPS-u. Ludzie kupują im wino.
I zakłócają. Ludzie już do „Biedronki” nie chcą przyjeżdżać. Nie tylko to, no bo
ileż można to zgłaszać.
3) I następna sprawa – na tym parkingu co jest przy MOPS-ie, w nocy: druga,
trzecia, pierwsza godzina – jeżdżą samochodami, piszczą oponami i pod nosem
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pomieszczenia co jest Straż Miejska, Panie Prezydencie. To jest nie do
pomyślenia. No, nie do pomyślenia.
4) I następną mam, żeby zainstalować dwa progi na ul. Stalowej. Tam nie ma
chodnika, ludzie z furtki wychodzą od razu na ulicę. Tam wyścigi sobie robią.
5) I tu Panie Prezydencie na moim osiedlu, co niszczą ul. Kościuszki
i Klimkiewiczowską, to byliśmy tam i widział Pan, jak tam są wtopienia kół
w asfalt. Panie Prezydencie, ja jako reprezentant osiedla „Hutnicze”
i mieszkańcy zwracają się, żeby na ulicy Kościuszki i Klimkiewiczowskiej
zmontować parkometry. Na tych dwóch ulicach. Reszta mnie nie interesuje.
Bo później będą mówić, że ja coś chcę, że biedny Ostrowiec. Ja chcę, żeby to
było na tych ulicach. Na ulicy Klimkiewiczowskiej i Kościuszki. Sam Pan wie
ile kosztował ten kawałek położenia asfaltu, bo ludzie nie mogli wejść,
bo wlewała się woda po deszczu do piwnic. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję i proszę Andrzeja Pałkę
o zabranie głosu.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Koleżanki, Koledzy Radni! Mili Goście!
1) Prosiłbym o uruchomienie, czy podjęcie stosownych działań Panie
Prezydencie, aby poprawić przejście przy ul. Marii Dąbrowskiej od strony
„Biedronki”. No stworzył się mały bazarek. On jest potrzebny ale wystawy
produktów są tak daleko, że trzeba chodzić tutaj gdzie jeżdżą samochody. Żeby
to troszeczkę cofnąć. Myślę, że służby porządkowe to uregulują.
2) Kolejne, na skrzyżowaniu ul. Noskowskiego i ul. Długiej rośnie uschnięte
drzewo. No, ostatnie wiatry pokazały, że konary zaczynają spadać na jezdnię.
Ten temat już był zgłaszany do Starostwa przez mieszkańców, ale do dzisiaj
drzewo stoi. Mam nadzieję, że w krótkim czasie to zniknie ten problem, bo już
jakiś czas mówię. Nie będę imiennie mówił do kogo zgłaszano, myślę, że się
domyślamy.
3) Kolejna sprawa, Panie Prezydencie, jest na ul. Świętokrzyskiej,
pod Częstocice, posesja nr 130 – jest studnia na działce, która przyjmuje wody
te, które podmakają budynki mieszkalne, a z drugiej strony wpływa tam studnia,
studzienka burzowa, kratka burzowa, a więc jej wody spływają do tej studni.
Tak się stało, że kiedy wody wystąpiły z Modły zamuliło cały odpływ i to
zaczyna się zbierać w tej studni na tej posesji i zaczyna podmakać budynek.
Bardzo bym prosił ten temat o przyspieszenie. Temat znany Starostwu,
ponieważ to było zgłaszane. Myślę, że tym razem będzie to o wiele szybciej.
Jesteśmy w jesieni, mieliśmy już bliskie opady i wiemy, jak to wygląda. Poziom
podskoczył bardzo do góry.
4) Kolejna sprawa. Otrzymałem nareszcie odpowiedź związaną – kto ma te
drogi, właśnie po występujących wodach z rzeki Modły, oczyścić. Mówię, dalej
będzie to droga powiatowa. Smutne, że to odnoszę się do tego. Ale otrzymałem
od Prezesa Wód Polskich z Warszawy odpowiedź. Pozwolę sobie tylko co
niektóre elementy zacytować z tego, no żebyśmy byli zorientowani wszyscy:
„Zarząd Zlewni w Radomiu jest świadom, jakie zagrożenia powodziowe wiąże
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z sobą rzeka Modła. Przewidywane jest stworzenie polderu zalewowego już
na zbiorniku w Częstocicach.” To jest jednej części. I kolejne, nawiązują
w kwestii zanieczyszczeń po wezbraniu, które pozostały na powierzchniach
dróg i chodnikach. „Uprzejmie informuję, że obowiązek ich odpowiednio
utrzymania leży w kompetencji zarządców tego elementu infrastruktury. Również
do zarządców dróg należy wykonywanie prac konserwacyjnych na skarpach
i w dnie rzeki w regionie obiektów mostowych oraz przepustów komunalnych.”
Chciałem tylko zasygnalizować dla wszystkich, żeby wiedzieć gdzie szukać,
jeżeli coś się dzieje. Także, chciałem to, jakby jeśli będzie potrzeba do
skserowania i dostarczenia dla każdego.
5) Panie Prezydencie, w tym miejscu chcę podziękować za: po pierwsze, mimo
że teren prywatny, a zagrożenie ponieważ trawy suche były dosyć wysokie przy
ul. Grzybowej, jest taki potężny plac, to jest przy kościele nawet z drugiej
strony, z jednej ze stron. I dało się to zrobić, za co serdecznie dziękuję, bo jest to
działanie, które jednak efekty przynosi. W jakiej to formie, rok ubiegły
pamiętam, że to Komendant Straży Miejskiej pilotował sprawę, a teraz myślę,
że w podobny sposób, bo takie działania są podejmowane i myślę, że to jest
na korzyść dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
chciałby zabrać głos? Proszę radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Jednym zdanie. Jako, że w imieniu klubu
16 sierpnia tego roku składaliśmy projekt, propozycję odnośnie nazwy ronda
na drodze wojewódzkiej 754, między ulicą Bałtowską a ul. Samsonowicza –
jest to nowe rondo w Ostrowcu. Pragnę tylko poinformować, że na ręce Pani
Przewodniczącej przekażę kopię pisma ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Kielcach, które informuje, że wyraża zgodę na oznakowanie
nowego ronda nazwą: „Rondo Legionów Polskich”. Ten wniosek przekażę
celem przekazania odpowiedniej komisji. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Goście! Na wszystkie te interpelacje dostaniecie Panowie
odpowiedzi na piśmie. Niektóre do zrealizowania tzw. „od ręki”. Tutaj
Naczelnik Krzysztof Kowalski i jego wydział, ale tak jak powiedziałem na
wstępie, chciałbym odpowiedzieć wszystkim na piśmie.
A z tego miejsca, korzystając że jestem przy głosie chciałbym podziękować,
chciałbym – zacznę od podziękowań. Chciałbym bardzo serdecznie
podziękować naszym radnym: Radnej Urszuli Ubie, Radnej Irenie Kowalczyk –
Kwiecień, Radnej Małgorzacie Krysie za to, że Panie współpracowałyście
z nami przez ostatnie cztery lata, za Pań pracę, za to, że Panie – zapraszam Panie
Radne tutaj – za to, że Panie łagodziłyście sesje, wspierałyście działania
Prezydenta, dbałyście Panie o sprawy społeczne, o szkolnictwo, o sprawy
zdrowotne, interpelowałyście, zapytywałyście i byłyście bardzo dobrymi
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reprezentantkami naszych mieszkańców. Stąd, z tego miejsca w imieniu swoim,
swoich współpracowników chciałbym bardzo serdecznie Paniom podziękować
za przepracowane lata na rzecz Ostrowca Świętokrzyskiego. Jestem przekonany,
że dalej Panie będziecie tutaj aktywne i będziecie mocno współpracować.
Pani Radna Małgorzta Krysa jest tutaj związana już, że tak powiem
z samorządem i tutaj długie lata przed Panią. Pani doktor Irena Kowalczyk –
Kwiecień. Jestem przekonany, że dane będzie Pani popracować w pewnej
jednostce powiatowej z korzyścią dla wszystkich. A Pani Radna Urszula Uba ze
swoim temperamentem i zaangażowaniem, myślę że i w radach osiedlowych,
i w komisjach wielu będzie jeszcze aktywna na rzecz mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego. Oddam mikrofon Pani Przewodniczącej, a sam pozwolę
sobie ucałować Panie i wręczyć te symboliczne bukiety kwiatów. Brawa dla
Pań!
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ja bardzo dziękuję drogie
koleżanki za miła współpracę i trochę żal, że tych kobiet ubywa z tych ław rady
miasta. Panowie będą zajmować miejsca, ale myślę, że Wy nadal pozostaniecie
aktywne, bo skoro byłyście do tej pory, to nie sadzę, żebyście przystały na tym.
Życzę Wam w dalszym ciągu, żebyście się włączały w sprawy miasta, były
aktywne i na co dzień pomagały mieszkańcom. Ale myślę, że jeszcze
podziękowania się należą dwóm Panom.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo! Zapraszam – Kamil
Długosz, nieobecny Pan Paweł Celebański – chory z pobytem w szpitalu.
Szanowny Kolego Radny – podziękowania! Zdecydowałeś się zakończyć
karierę w samorządzie w kontekście pracy w radzie, poświęcając się pracy
zawodowej, pracy jako radca, adwokat. Stąd, życzę sukcesów na rzecz Twoją,
na rzecz miasta, naszych mieszkańców, Twoich klientów przyszłych.
W podziękowaniu też tutaj za te lata spędzone w naszej radzie miasta, chciałem
przekazać na pamiątkę symboliczny gadżet, dziękując za zaangażowanie. Taki
sam prezent przygotowany jest dla Pana Radnego Pawła Celebańskiego.
Szanowni Państwo, wszystkim naszym radnym obecnym tutaj gratuluję
reelekcji, gratuluję tego, że Państwo zdobyliście uznanie w oczach naszych
mieszkańców, swoich wyborców. Gratuluję, że Wasza praca na rzecz
samorządu, na rzecz miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znalazła uznanie
w oczach mieszkańców i zostaliście wybrani na kolejną kadencję rady miasta.
Deklaruję współpracę tutaj i otwartość z wszystkimi, bo tylko praca jest tym, co
dostrzegają nasi mieszkańcy. Skończyły się czasy, że ludzie obiecywali co to
zrobią. Społeczeństwo chce widzieć co się dla nich wykonało. Chcą widzieć na
swoich ulicach, w swoim sąsiedztwie poprawę ich warunków.
Chcę pogratulować Radnemu Dariuszowi Kaszubie, mojemu kontrkandydatowi,
dobrego wyniku, podziękować za kampanię, tak jak i dziękuję Panu Dariuszowi
Karwińskiemu. Szanowni Państwo! Myślę, że kolejne lata – pięć lat, pracy na
rzecz samorządu będzie równie dobre, albo i jeszcze lepsze niż te cztery, które
nie wiadomo, kiedy upłynęły. Tak, jak ćwierć wieku Pani Skarbnik. Dziękuję
bardzo i gratuluję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję Kamilowi, dziękuję
również Pawłowi Celebańskiemu. No, myślę że tak, jak przed chwilą
powiedziałam również nie kończy się to wszystko na pracy tylko zawodowej.
Trzeba też pracować, tym bardziej, że Kamil też już masz przedsmak pracy
społecznej i myślę, że będziesz tam Kamila Kutrybę dzielnie wspierał w osiedlu.
A ja pozwolę sobie ucałować wszystkich.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – To poprosimy o brawa, żeby nie było
słychać jak Pani Przewodnicząca tutaj wszystkich całuje. Jeszcze raz bardzo
serdecznie dziękuję.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo Radni! Myślę, że będę
wyrazicielem nowej/starej rady i chcę zwrócić się do obecnego na sali naszego
Radnego Grzegorza Szaginiana, który wspólnie z Radną Panią Zieleń i z Panem
Radnym Arkadiuszem Bąkiem będą nas reprezentować w sejmiku województwa
świętokrzyskiego. Myślę, że te trzy osoby ze swoją merytoryką i ze swoim
zaangażowaniem będą naprawdę nas tutaj wspierać, pomagać i w drugą stronę
będziemy się do Państwa zwracać o to wsparcie i pomoc, bo nie wyobrażam
sobie aby tej współpracy nie było, tym bardziej że wszyscy Państwo i Pan
Radny Szaginian i Pani Radna Zieleń, i Pan Radny Bąk, to osoby bardzo mocno
merytoryczne. Z tego miejsca gratuluję i dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pan Prezydent troszeczkę
wyprzedził sprawy różne, ale dalej realizujemy proszę Państwa porządek obrad.
Ad IX/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 23 sierpnia do 17 października 2018 r. (załącznik nr 19 do
protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do punktu
dziewiątego, mianowicie: sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w okresie od 23 sierpnia do 17 października 2018 r. Również
materiał otrzymaliśmy. Czy Państwo Radni mają zapytania do tego materiału?
Nie widzę, w takim razie teraz przechodzimy do spraw różnych.
Ad X/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W materiałach otrzymaliśmy
sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2021 za okres od 1 stycznia
– 31 grudnia 2017 r.” (załącznik nr 20 do protokołu). Materiał był omawiany
na dwóch komisjach: Komisji Samorządowej i Komisji ds. Rodziny. Czy
Państwo Radni mają zapytania do tego materiału? Nie widzę. Czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę Urszulę Ubę o zabranie głosu.
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Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Państwo Radni!
Szanowni Goście! Szanowni Państwo, w swoim imieniu chciałabym
podziękować serdecznie tym wszystkim, którzy oddali na mnie swoje głosy
w minionych wyborach samorządowych. Na moją osobę oddano 334 głosy,
co jest dowodem zaufania dla mojego oddania i aktywności, za które Państwu
serdecznie dziękuję. Na pewno do tego przyczyniły się wpisy na forum
www.ostrowiecnr1 szkalujące, oczerniające moją osobę, jak również moją
rodzinę. Wiem, że dobro wraca, a złe jeszcze szybciej. Radnym się bywa,
a człowiekiem się jest. Tym razem nie udało mi się zdobyć mandatu radnej,
ale jest mi niezmiernie miło, że docenili Państwo moją dotychczasową pracę
i zaufali mi oddając na mnie swoje głosy. Panie Prezydencie Jarosławie
Górczyński oraz radnym nowo wybranym, tym radnym z mojego klubu, którzy
w niedzielnych wyborach otrzymali kredyt zaufania od mieszkańców –
gratuluję. Życzę wytrwałości oraz siły do dalszej pracy na rzecz naszego miasta.
Kończąc pracę w samorządzie, jako radna rady miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego dziękuję mieszkańcom, że dzięki waszym głosom poparcia
miałam możliwość reprezentowanie naszego miasta przez ostatnie cztery lata.
Przepraszam. Stanowiło to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Bycie radną
pozwoliło mi na zdobycie zupełnie nowej wiedzy. Pokazało, jak trudna
i mozolna jest praca w samorządzie. W czasie mojej czteroletniej pracy miałam
okazję współpracować z bardzo wartościowymi osobami, które zawsze były
otwarte na działanie, wspomagały radą i pomocą. Chciałabym podziękować
Prezydentowi Miasta Ostrowca Panu Jarosławowi Górczyńskiemu, Pani
Wiceprezydent Marzenie Dębniak oraz Przewodniczącej Radzie Miasta Pani
Irenie Rendudzie – Dudek, a także radnym za współpracę, zrozumienie
problemów mieszkańców i pomoc w ich rozwiązywaniu. Współpraca
z Państwem była niezapomnianym doświadczeniem. Podziękowania należą się
również mieszkańcom, którzy w wyborach uczestniczyli i dokonali tego wybory
zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami. Jako mieszkanka Ostrowca
Świętokrzyskiego nadal będę interesowała się sprawami naszego miasta oraz
aktywnie będę działała na rzecz miasta i jego mieszkańców. Zachęcam to tego
także wszystkich mieszkańców, którym nie jest obojętny los naszej małej
ojczyzny. Bardzo dziękuję. Urszula Uba.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos? Proszę Pana Sułka o zabranie głosu.
Pan L. Sułek – Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Miło mi, że mogę tu złożyć gratulacje. Szczere gratulacje wygranej, druzgocącej
wygranej. Mam nadzieję, jestem pewien, że Państwo zdajecie sobie sprawę,
jak wielka odpowiedzialność na was ciąży. Teraz mając prezydenta
jednoznacznie wybranego, jak i również powiat, jest odpowiedzialność
podwójna. Ta wasza wygrana była tak zdecydowana i druzgocąca,
że prawdopodobnie najmądrzejsza osoba w tym powiecie, mówię
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prawdopodobnie – Pan Andrzej Duda, oj przepraszam, Zbigniew Duda
oczywiście – został tak zaskoczony tym, że nie przygotował się do odejścia.
Miałem okazję wczoraj wręczyć mu walizkę, żeby miał w co spakować swoje
rzeczy i żeby po nim śladu nie zostało. Nie ma wątpliwości, że to był cios dla
tego powiatu – taki starosta. A propos Państwa, którzy przegrali – no, ja jestem
też jednym z tych, co są od dziesięciu lat poza funkcjami publicznymi, a mimo
tego jakoś się realizuję społecznie, politycznie. Ten wiek, w jakim jesteśmy
mówiąc ogólnie po sześćdziesiątce nie zamyka drogi. Mój patron polityczny,
obecny Pan Kornel Morawiecki, po raz pierwszy został posłem mając 74 lata.
Także, wszystko przed nami. Ja na przykład łudzę się taką przepowiednią
wróżki, która była u mnie kiedyś w piwiarni – mówi: „Pan to swój wiek
osiągnie po sześćdziesiątce.” Była to cygańska wróżka, tylko że ja nie wziąłem
pod uwagę faktu, że była po dwóch mocnych piwach. Także,
nie wiem czy to się zrealizuje. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego
najlepszego.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Panie Prezydencie! Na początku chcę podziękować za miłe słowa pod moim
adresem – serdecznie dziękuję. I chciałbym w tym miejscu w imieniu Klubu
Radnych „Prawa i Sprawiedliwość” Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
pogratulować sukcesu w walce wyborczej i jednocześnie pogratulować objęcia
urzędu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na kolejną kadencję.
Również składam gratulacje wszystkim kolegom i koleżankom, którym
wyborach powiodło się i zdobyli mandat radnego Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego po raz drugi, trzeci lub czwarty. Serdecznie gratuluję
wszystkim tym, którym się w tych wyborach 21 października powiodło.
Jednocześnie w imieniu swojego klubu, jako że radni obecnego klubu „Prawo
i Sprawiedliwość” również będą radnymi kolejnej kadencji, pragnę zapewnić
o gotowości do konstruktywnej współpracy na rzecz naszego miasta. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, nie byłabym sobą
gdybym nie zabrała głosu. Tym bardziej, że 15 listopada kończy się już nasza
praca w tym składzie, w jakim jesteśmy i pracowaliśmy przez cztery lata. Otóż,
były to różne sesje rady miasta. Były burzliwe, były spokojne, były trudne
niekiedy, ale myślę, że przez te cztery lata wspólnie udało nam się wiele w tym
mieście dokonać, wiele zmienić. I serdeczne podziękowania Państwu za to,
że byliście tacy energiczni, z tyloma pomysłami, z tyloma podpowiedziami,
że myślę, że Panu Prezydentowi przydały się te nasze uwagi, żeby w mieście
dokonywać to co zostało dokonane. Chciałabym podziękować Panu
Prezydentowi, Pani Wiceprezydent, wszystkim pracownikom urzędu,
naczelnikom wydziałów. Również za to, że niekiedy może byliśmy trudni
w tych rozmowach z Państwem, niekiedy napastliwi, niekiedy chcieliśmy
jednym tchem zrobić coś dla naszego osiedla, osiedla każdego z nas, bo byliśmy
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przecież przedstawicielami osiedli i chcieliśmy, żeby jak najwięcej się działo
w tych osiedlach. A więc, może to były czasem trudne rozmowy, może nie
wszystko się udało zrealizować, ale pieniędzy jest ile jest. Na ten czas, na te
cztery lata i tak udało się zrobić wiele. Chciałabym również podziękować
wszystkim spółkom miejskim, pracownikom spółek miejskich, zakładów
budżetowych, pracownikom kultury, że też poświęcali dla nas czas.
Niejednokrotnie nam pomagali w różnych sprawach bezpośrednio się
kontaktując z tymi osobami. I mamy obraz miasta po czerech latach, jaki mamy.
Ja jestem z tego obrazu dumna. Myślę, że to czego nie udało się zrealizować,
to przecież kadencja następna – pięcioletnia. Jest świetny początek. Dzisiaj
usłyszeliśmy, jak wiele będzie się jeszcze działo w następnej kadencji, a więc
wszystkim z tego miejsca jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Państwu
dziękuję za wspólną pracę. Może niekiedy były jakieś uchybienia z mojej strony
ale ja też uczyłam się pracy samorządowca, tak jak niektórzy na tej sali i myślę,
że przez te cztery lata – no, trochę udało mi się osiągnąć. Dziękuję bardzo za ten
wspólnie spędzony czas, tak konstruktywny. Bardzo dziękuję.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca, należy dodać –
w nadziei na dalszą kontynuację. Wszystkiego najlepszego i dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa. W takim razie,
myślę, że porządek już wyczerpaliśmy obrad i zamykam obrady sześćdziesiątej
ósmej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta Ostrowca świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 16.53.
Protokołowały:

Przewodniczyła:

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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