PROTOKÓŁ NR I/2010
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.

I sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencji 2010-2014
otworzył radny Janusz Wojciech Kotasiak.

Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Szanowni Państwo! Na podstawie
art. 20 ust. 2 c ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
otwieram I sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego kadencji
2010-2014.
Serdecznie witam nowo wybranych radnych oraz wszystkich tych, którzy
przybyli na dzisiejszą sesję, zaproszonych gości, zwłaszcza Posłów na Sejm
Rzeczypospolitej, Pana Zbigniewa Pacelta - Pana Pawła Celebańskiego,
witam
obecnych
Prezydentów,
dyrektorów
gminnych
jednostek
organizacyjnych, zakładów budŜetowych, prezesów spółek, przedstawicieli
prasy,
radia
i
telewizji,
przewodniczących
rad
osiedlowych
i wszystkich radnych. Szanowni Państwo! TakŜe mieszkańców Ostrowca,
którzy przybyli na dzisiejszą sesję.
Szanowni Państwo! Proszę Państwa o taką jeszcze sprawę. Mianowicie,
w dniu 23 listopada 2010 roku zmarł Radny Rady Miasta kadencji lat 1994
– 1998 – Pan Marian Giez. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji
Samorządowej i Spraw Obywatelskich. Proszę o uczczenie minutą ciszy
jego pamięci.
Radni RM uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Radnego RM kadencji 1994
– 1998 Mariana Gieza.
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Dziękuję. W wyniku
demokratycznie przeprowadzonych wyborów mieszkańcy miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego wybrali 23 radnych Miasta. Proszę Przewodniczącego
Miejskiej
Komisji
Wyborczej
–
Pana
Tomasza
Wójcika
o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – T. Wójcik Witam
serdecznie wszystkich Państwa, przede wszystkim wszystkich Państwa
radnych. Pozwolicie Państwo, Ŝe będę wręczał zaświadczenia, które
zgodnie z wymogami ordynacji kończą jakby pewien etap Komisji
Wyborczej.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – Tomasz Wójcik wręczył
radnym zaświadczenia o wyborze.
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Szanowni
Państwo! Nigdy nie odbywa się tak, Ŝeby człowiek nie pomylił lub o czymś
zapomniał. W związku z tym przepraszam bardzo, ale w naszej sesji

uczestniczy takŜe Pan Waldemar Marek Paluch – Starosta Ostrowiecki były Starosta i nowo wybrany Starosta, Pan dr Zdzisław Kałamaga – witam
serdecznie. Witam takŜe Pana Sławomira Radlaka – naszego
dotychczasowego radnego, obecnie Przewodniczącego Rady Powiatu
Ostrowieckiego. Jednocześnie chcę złoŜyć Szanownym Panom gratulacje
wyboru i nawzajem byśmy sobie chyba chcieli Ŝyczyć owocnej i dobrej
kadencji dla społeczeństwa miasta. Dziękuję Panom serdecznie.
Ad. II/ZłoŜenie ślubowania przez radnych:
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Przystępujemy do dalszego toku
naszej sesji. Zgodnie z art. 23a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym
i statutem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski radni przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu składają ślubowanie. Po odczytaniu przeze mnie
roty wywołani kolejno radni wypowiadają słowo: „Ślubuję”. Ślubowanie
moŜe być złoŜone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóŜ Bóg”. Proszę
wszystkich o powstanie.
Przeczytam tekst roty: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”.
Radny
Radna
Radny
Radna
Radny
Radny
Radna
Radny
Radny
Radny
Radna
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radna
Radny
Radny

Ryszard Binensztok – ślubuję.
Barbara Buszkiewicz – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Stanisław Choinka – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Barbara Cudzik – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Zbigniew Duda – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Paweł Górniak – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
ElŜbieta Helicka – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Waldemar Kacuga – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Dariusz Kaszuba – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Janusz Wojciech Kotasiak – ślubuję.
Małgorzata Krysa-Kowal – ślubuję.
Jan Edward Kunat – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Maciej Kuszewski – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Wojciech Lesiak – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Wojciech Mazur – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Zbigniew Moskalewicz – ślubuję.
Piotr Mrugała – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Robert Post – ślubuję.
Henryk RoŜnowski – ślubuję.
Włodzimierz Sajda – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Halina Sławek – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.
Stanisław Sulik – ślubuję.
Dariusz Wierzbiński – ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.

Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Dziękuję. Proszę usiąść.
Stwierdzam, Ŝe 23 radnych złoŜyło ślubowanie.
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Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdzam,
Ŝe wymagane quorum do podejmowania uchwał. Wszyscy radni otrzymali
zaproponowany porządek obrad:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Uroczyste otwarcie sesji.
ZłoŜenie ślubowania przez radnych.
Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
Wystąpienie Prezydenta Miasta.
Sprawy róŜne.

Z przyczyn formalnych, związanych ze złoŜeniem ślubowania, zostały
zrealizowane pierwsze dwa punkty porządku obrad. Czy są uwagi odnośnie
zaproponowanego porządku, który jest jeszcze przed nami? Nie widzę.
Proszę o przegłosowanie zaproponowanego porządku obrad przez
podniesienie ręki. Czy są głosy przeciwne? Nie widzę. Wstrzymujące się –
teŜ nie. Stwierdzam, Ŝe porządek obrad został przyjęty przez wszystkich
radnych.
Ad. III/Wybór Przewodniczącego Rady Miasta:
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Przystępujemy do punktu
kolejnego – do realizacji punktu trzeciego, tj. wyboru Przewodniczącego
Rady Miasta.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i statutem Gminy
Ostrowiec Św., Rada Miasta wybiera ze swego grona przewodniczącego i 2
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Jest
pełna rada.
Zgodnie z § 119 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
głosowanie tajne przeprowadza wyłoniona spośród radnych Komisja
Skrutacyjna, która liczy od 3 do 5 osób, przy pomocy sporządzonych przez
siebie kart do głosowania ostemplowanych pieczątką Rady Miasta. Członek
Komisji Skrutacyjnej, tutaj chciałbym zwrócić uwagę, nie moŜe
kandydować na stanowisko lub do organu, na które lub do którego
odbywają się wybory.
W związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radny M. Kuszewski – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W imieniu
Klubu Radnych „Twój Ostrowiecki Samorząd” chciałbym zgłosić do Komisji
Skrutacyjnej kandydaturę Pana Stanisława Choinki.
Radny D. Kaszuba – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W imieniu Klubu
Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” chciałbym zgłosić do Komisji
Skrutacyjnej Radnego Wojciecha Lesiaka.
Radny P. Górniak – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chcielibyśmy zgłosić do Komisji
Skrutacyjnej Pana Radnego Zbigniewa Moskalewicza.
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Radny H. RoŜnowski – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W imieniu
Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej pragnę zgłosić Pana Radnego
Stanisława Sulika.
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Czy są jeszcze jakieś
kandydatury do Komisji Skrutacyjnej? Nie widzę. Czy wobec tego
zgłoszone osoby – kandydaci do Komisji Skrutacyjnej wyraŜają zgodę na
pracę w w/w Komisji?
Radny S. Choinka – WyraŜam zgodę.
Radny W. Lesiak – WyraŜam zgodę.
Radny Z. Moskalewicz – WyraŜam zgodę.
Radny S. Sulik – WyraŜam zgodę.
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Proszę o przegłosowanie
zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej przez podniesienie ręki.
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny – teŜ nie.
Proszę członków Komisji Skrutacyjnej o wybranie ze swego grona
Przewodniczącego Komisji. Czy moŜemy zrobić przerwę w tym momencie.
Ogłaszam przerwę kilkuminutową.
Przerwa w obradach trwała od godz. 16.20 do godz. 16.25.
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Widzę, Ŝe wszyscy członkowie
Komisji Skrutacyjnej wrócili na swoje miejsca, zatem zapewne został
wybrany i Przewodniczący. Dowiaduję się, Ŝe jest nim Pan Radny Zbigniew
Moskalewicz. Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie
§ 38 ust. 1 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o trybie wyboru
przewodniczącego Rady Miasta oraz § 116 określającego zasady
głosowania tajnego.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Z. Moskalewicz – Szanowni
Państwo! Szanowni Państwo Radni! „§ 38. 1. Wyboru przewodniczącego
i wiceprzewodniczących rady dokonuje rada nowej kadencji, ze swego
grona, na pierwszej sesji, w trybie określonym w ustawie o samorządzie
gminnym i statucie. 2. Tryb odwołania lub rezygnacji z funkcji
przewodniczącego lub wiceprzewodniczących rady reguluje ustawa
o samorządzie gminnym.”
„§ 116. 1. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach
przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym lub w innych
właściwych przepisach, w sposób gwarantujący zachowanie tajności
oddania głosu. 2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart,
ostemplowanych pieczęcią rady. 3. Kart do głosowania nie moŜe być
więcej niŜ radnych obecnych na sesji. 4. Na kartach do głosowania
umieszcza się proponowane rozstrzygnięcia oraz rubryki z odpowiedziami
„za”, „przeciw”, „wstrzymuję się od głosu”, z zastrzeŜeniem §117 statutu”.
„§ 117. Głosowanie nad kandydaturami na funkcje, na które rada dokonuje
wyboru w głosowaniu tajnym, odbywa się według następujących zasad:
1. wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, po
uzyskaniu zgody na kandydowanie;
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2. nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania
w kolejności alfabetycznej;
3. karta do głosowania powinna zawierać przy nazwisku kaŜdego
kandydata rubryki z alternatywą „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się od
głosu”
4. radny głosuje przez postawienie znaku X w jednej z rubryk przy
nazwisku kaŜdego kandydata;
5. radny ma prawo postawić znak X (dokonać wyboru) przy liczbie nazwisk
kandydatów nie większej niŜ wynosi liczba miejsc mandatowych;
6. wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali wymaganą ilość głosów;
7. w przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów przeprowadza się następną
turę wyborów, umieszczając na karcie nazwiska tych kandydatów, którzy
otrzymali największą liczbę głosów „za”, przy czym na karcie do
głosowania naleŜy umieścić nazwiska kandydatów w liczbie o jeden
większej od liczby miejsc mandatowych;
8. w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej
ilości głosów, z których przynajmniej jeden zajmowałby miejsce
mandatowe, przeprowadza się następną turę wyborów, a na karcie do
głosowania umieszcza się nazwiska tych kandydatów, którzy otrzymali
taką samą ilość głosów;
9. w przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów w turze drugiej, przeprowadza
się w innym terminie nowe wybory”.
„„§ 118. W głosowaniu tajnym głos jest niewaŜny, jeśli:
1. karta do głosowania jest przedarta lub przekreślona całkowicie;
2. w głosowaniu nad proponowanym rozstrzygnięciem radny nie dokonał
wyboru Ŝadnej z opcji lub postawił znak X w więcej niŜ jednej rubryce;
3. w głosowaniu nad kandydaturami na funkcje radny nie dokonał wyboru
Ŝadnej z opcji przy nazwisku choćby jednego kandydata lub przy nazwisku
jednego kandydata postawił znak X w więcej niŜ jednej rubryce.
4. karta do głosowania nie zawiera jednoznacznej decyzji radnego.
5. karta do głosowania jest inna niŜ sporządzona przez komisję
skrutacyjną. Dopisywanie na karcie do glosowania dodatkowych nazwisk
albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na waŜność głosu”.
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. W związku
z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta.
Radny H. RoŜnowski – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! W imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
pragnę zgłosić na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Radnego RM,
Wojciecha Kotasiaka. Myślę, Ŝe tego nazwiska nie trzeba wiele
przedstawiać. Jest znanym działaczem samorządowym w naszym mieście.
Był Przewodniczącym Rady Miasta IV kadencji, był Radnym Rady Miasta
ubiegłej kadencji. Wielki znawca historii, zabytków, specjalista właśnie
w tej dziedzinie. Tak więc, proszę Państwa o poparcie naszej kandydatury.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Proszę
o następne kandydatury. Rozumiem, Ŝe Państwo radni nie zgłaszają innych
kandydatur. Mam taką zapisaną klauzulę tutaj, aby się zwrócić do
kandydata, czy wyraŜa zgodę na kandydowanie. Proszę Państwa, w tej
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sytuacji wyraŜam zgodę. Dziękuję. Proszę członków Komisji Skrutacyjnej
o przygotowanie kart do głosowania i ogłaszam kilkuminutową przerwę.
Przerwa w obradach trwała od godz. 16.30 do 16.35.
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Wznawiamy obrady.
Przystępujemy do głosowania. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyczytają
kolejno radnych, wręczą im karty do głosowania, radni dokonają wyboru
wrzucając głosy do urny.
Radny W. Mazur – Panie Przewodniczący, bardzo bym prosił, Ŝeby Pan
kartkę pokazał i przede wszystkim jak trzeba zagłosować.
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Spokojnie, prowadzi
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. Tą uwagę Pana Radnego Wojciecha
Mazura traktuję serio. Bardzo proszę, Ŝeby Pan Przewodniczący jeszcze raz
dokładnie poinformował.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Z. Moskalewicz – Szanowni
Państwo Radni! Zgodnie z ordynacją głosujemy poprzez postawienie znaku
X w jednej z trzech rubryk, która znajduje się obok nazwiska na kartce
z nazwiskiem kandydata na Przewodniczącego Rady Miasta. Są to trzy
moŜliwości: za, przeciw i wstrzymuję się od głosu. Natomiast postawienie
tylko jednego X w dowolnej rubryce daje to, Ŝe głos jest waŜny. KaŜde
inne skreślenie jest głosem niewaŜnym.
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Czy są wszyscy radni na sali?
Jeszcze brakuje kogoś. Bardzo proszę Pana Radnego Sajdę, gdzieś tam
w kuluarach jest.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Z. Moskalewicz – Szanowni
Państwo! Przystąpimy do aktu głosowania. Koledzy z komisji sprawdzili
urnę. Urna jest pusta. W tej chwili zamknę ją na kłódkę. Przygotowaliśmy
odosobnione miejsce do tego, aby utrzymać i pozwolić w tajności dokonać
tego aktu. Bardzo proszę, powtarzam jeszcze raz – przy nazwisku
kandydata jest trzy moŜliwości wyboru. Skreślamy tylko jedną z nich, Ŝeby
głos był waŜny – znaku X w wybranej rubryce.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Z. Moskalewicz
wyczytywał kolejno radnych Rady Miasta i
wręczał im karty do
głosowania. Radni głosowali i wrzucali głosy do urny.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Z. Moskalewicz – Jak Państwo
widzicie został nam jeden nie oddany głos, reszta trafiła do urny. Komisja
udaje się na liczenie głosów.
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo
Przewodniczącemu Komisji. Zarządzam kilkuminutową przerwę celem
obliczenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Przerwa w obradach trwała od 16.50 do godz. 17.05
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Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Proszę Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania na Przewodniczącego
Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Z. Moskalewicz – „Protokół Komisji
Skrutacyjnej, wybranej na Sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 29 listopada 2010 roku dla przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Komisja
w składzie:

1) Radny Zbigniew Moskalewicz– Przewodniczący Komisji
2) Radny Stanisław Choinka
3) Radny Wojciech Lesiak
4) Radny Stanisław Sulik
stwierdza, co następuje:
Na sesji obecnych jest 23 radnych na ogólny stan 23. Stwierdza się
quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na zgłoszoną listę kandydatów głosowało 22 radnych. Jeden radny
nie wziął udziału w głosowaniu.
- głosów waŜnych oddano
- 22
- głosów niewaŜnych oddano
-0
Kandydat otrzymał następującą liczbę głosów:
- Janusz Wojciech Kotasiak: za – 16, przeciw – 6, wstrzymujących
się od głosu – 0.
Komisja stwierdza, Ŝe na Przewodniczącego Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego stosunkiem głosów: 16 - za, przy
6 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się - wybrany
został radny Janusz Wojciech Kotasiak. Tu następują podpisy członków
Komisji Skrutacyjnej”. Gratuluję Panie Przewodniczący! (Protokół Komisji
Skrutacyjnej – załącznik nr 2 do protokołu).
Patrz uchwała Nr I/1/2010 - załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący RM J. W. Kotasiak – Szanowni Państwo Radni! W takich
okolicznościach wygłasza się jakieś expose, ale w pierwszej kolejności
chciałbym serdecznie podziękować za udzielone mi zaufanie. Chcę
oświadczyć, Ŝe będę godnie i odpowiedzialnie sprawować tą funkcję
Przewodniczącego Rady Miasta, taka, jaka wynika z prawa, ustaw i moich
obowiązków Przewodniczącego. Dziękuję tym, którzy głosowali za moją
kandydaturą, jak równieŜ radnym, którzy głosowali przeciw, wyrazili swój
pogląd. To jest demokratyczny wybór i z wielkim uznaniem i szacunkiem
odnoszę się do wszystkich oddanych głosów. Dziękuję serdecznie.
Ad. IV/Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta:
Przewodniczący RM J. W. Kotasiak – Szanowni Państwo! W tej chwili
znalazłem się w nowej roli – Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji.
Pozwólcie, Ŝe będę w tej sytuacji dalej kontynuował przebieg naszej sesji.
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Przypominam Państwu Radnym, Ŝe zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Rada
Miasta wybiera ze swego grona Przewodniczącego, co się niniejszym stało i
dwóch
Wiceprzewodniczących
bezwzględną
większością
głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu
tajnym.
Proszę
więc
o
składanie,
zgłaszanie
kandydatur
na
wiceprzewodniczących Rady Miasta.
Radny M. Kuszewski – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W imieniu
Klubu Radnych Twój Ostrowiecki Samorząd chciałabym zgłosić
kandydaturę
na
Wiceprzewodniczącego
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego osobę Waldemara Kacugi. Pan Waldemar Kacuga –
doświadczony samorządowiec, przypominam, Ŝe w ubiegłej kadencji był
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Ostrowca. Jestem przekonany, Ŝe
w nowej radzie wniesie duŜo wiedzy oraz duŜo doświadczenia. Dziękuję.
Radny P. Górniak – Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
W imieniu radnych Platformy Obywatelskiej chciałem zgłosić na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Barbarę Buszkiewicz. Barbara
Buszkiewicz jest z wykształcenia ekonomistką i działa od wielu lat w radzie
osiedla „Denków” . Bardzo proszę o poparcie jej kandydatury.
Radny P. Mrugała – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W imieniu
Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałbym zgłosić kandydaturę na
wiceprzewodniczącego Rady Zbigniewa Dudę. Jest pracownikiem Miejskiej
Energetyki Cieplnej, zatrudnionym na stanowisku zastępcy kierownika,
ponadto jest wiceprzewodniczącym delegatury „Solidarności” w Ostrowcu
Świętokrzyskim, członkiem Rady Osiedla „Ogrody”, społecznikiem, silną
osobą i osobowością, o tęŜyźnie fizycznej mogą się Państwo chyba
przekonać, obserwując go. TakŜe będzie godnie reprezentował nie tylko
nasz klub, ale całą radę. Proszę tym samym o poparcie tej kandydatury.
Przewodniczący RM J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś
kandydatury? Nie widzę. Czy kandydaci na Wiceprzewodniczących
wyraŜają zgodę?
Radny W. Kacuga – WyraŜam zgodę.
Radna B. Buszkiewicz – WyraŜam zgodę.
Radny Z. Duda – WyraŜam zgodę.
Przewodniczący RM J. W. Kotasiak – Dziękuję. W związku z tym proszę
Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i w związku
z tym zarządzam ponownie kilkuminutową przerwę.
Przerwa w obradach trwała od godz. 17.10 do godz. 17.20.
Przewodniczący RM J. W. Kotasiak – Szanowni Państwo Radni! Wznawiamy
obrady.
Proszę
Przewodniczącego
Komisji
Skrutacyjnej
o przedstawienie procedury wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Z. Moskalewicz – Szanowni
Państwo! Jest to nieco inny moment wyborczy, dlatego, Ŝe wybieraliśmy
przed chwilą Pana Przewodniczącego jako jedynego kandydat. W tej chwili
mamy
trójkę
kandydatów,
obsadzamy
tylko
dwa
mandaty
wiceprzewodniczących. Czyli aby głos był waŜny, osoba głosująca stawia
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znak w wyznaczonej rubryce, czyli pod tą rubryką w pustych miejscach,
zaznaczam, głosując w ten sposób, Ŝeby był waŜny – oddając głos „za” nie
więcej niŜ dwa razy stawiając znak X w pozycji „za”. MoŜe być zero, moŜe
być jeden, nie więcej niŜ dwa, dlatego, Ŝe miejsca mandatowe dwóch
wiceprzewodniczących obsadzamy z trzech osób. Natomiast skreślenie
w kaŜdej innej rubryce jakby nie ma wpływu na waŜność głosu, oczywiście
jedno zaznaczenie w jednej rubryce, przy jednym kandydacie.
Czy Państwo rozumieją? Myślę, Ŝe tak. Przystępujemy do głosowania.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Z. Moskalewicz
wyczytywał kolejno radnych Rady Miasta i
wręczał im karty do
głosowania. Radni głosowali i wrzucali głosy do urny.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Z. Moskalewicz – Jak Państwo
widzicie został nam jeden nie oddany głos, reszta trafiła do urny. Komisja
udaje się na liczenie głosów.
Przewodniczący obrad – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo
Przewodniczącemu Komisji. Zarządzam kolejną przerwę celem obliczenia
wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Przerwa w obradach trwała o godz. 17.30 do godz. 17.55.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Wznawiam obrady. Bardzo proszę
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie rady z wynikami
wyborów Wiceprzewodniczących Rady. Bardzo proszę o odczytanie
protokołu.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Z. Moskalewicz - „Protokół Komisji
Skrutacyjnej” wybranej na sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 29 listopada 2010 r. dla przeprowadzenia wyborów
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) Radny Zbigniew Moskalewicz – Przewodniczący Komisji
2) Radny Stanisław Choinka
3) Radny Wojciech Lesiak
4) Radny Stanisław Sulik
stwierdza, co następuje:
Na sesji obecnych jest 23 radnych na ogólny stan 23. Stwierdza się
quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na zgłoszoną listę kandydatów głosowało 22 radnych. Jeden radny nie brał
udziału w głosowaniu.
- głosów waŜnych oddano
- 22
- głosów niewaŜnych oddano - 0
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Barbara Buszkiewicz – za – 14, przeciw – 7, wstrzymujących się - brak
2. Zbigniew Duda – za – 6, przeciw – 7, wstrzymujących się - brak
3. Waldemar Kacuga – za – 15, przeciw – 1, wstrzymujących się – 6.
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W związku z powyŜszym Komisja stwierdza, Ŝe Wiceprzewodniczącymi
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wybrani zostali:
− radna Barbara Buszkiewicz - stosunkiem głosów: 14 - za, przy 7
głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się;
radny Waldemar Kacuga - stosunkiem głosów: 15 - za, przy 1 głosie
przeciw i 6 głosach wstrzymujących się.” Tu następują podpisy członków
Komisji. Dziękuję bardzo. Gratuluję wybranym. (Protokół Komisji
Skrutacyjnej – załącznik nr 4 do protokołu).
Patrz uchwała Nr I/2/2010 - załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu
Przewodniczącemu. Gratuluję wyboru Pani Radnej Barbary Buszkiewicz
i Pana Radnego Waldemara Kacugi. Zapraszam Państwa do zajęcia miejsc
w Prezydium Rady.

Ad. V/Wystąpienie Prezydenta Miasta:
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad, tj. wystąpienia Prezydenta Miasta.
Prezydent J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Jest to
moje pierwsze wystąpienie przed tak szacownym gronem. Chciałbym
w tym miejscu serdecznie pogratulować Państwu tak wspaniałych wyników
wyborczych, ale przede wszystkim takiego duŜego zaufania społecznego
mieszkańców naszego miasta. Teraz, po wyborach, czeka Państwa
odpowiedzialna słuŜba na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Przed
nami II tura wyborów, która rozstrzygnie, kto będzie Prezydentem Miasta.
Mam nadzieję, Ŝe wspólnie będziemy mogli rozwiązywać problemy miasta i
realizować program wyborczy. Dzisiaj przedstawiam Państwu raport
o stanie miasta.
Przez ostatnie cztery lata sytuacja w naszym mieście zmieniała się
w sposób ciągły. Występowały i nakładały się na siebie róŜne zjawiska:
gospodarcze, społeczne, kulturowe
i polityczne.
Uwarunkowania
zewnętrzne w naszym kraju i województwie nie były bez znaczenia dla
naszego miasta i gospodarki samorządowej. Warunki, zwłaszcza
ekonomiczne, są dla naszego samorządu największą barierą dla realizacji
celów w określonym czasie.
W roku bieŜącym sytuacja finansowa wykonywanego budŜetu jest trudna,
co ma bezpośredni związek z sytuacją ekonomiczną naszych
przedsiębiorców i mieszkańców. Sytuacja ta ma przełoŜenie na realizowany
budŜet miasta, poprzez brak realizacji w zakładanych wielkościach
dochodów, m.in. z tytułu z udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych, podatku od nieruchomości i ze sprzedaŜy, chociaŜby
nieruchomości gminnych, które juŜ nie cieszą się tak duŜym
zainteresowaniem, tak jak to było w czasie koniunktury gospodarczej,
jeszcze 2 lata temu, gdzie praktycznie kaŜda wystawiona działka to kilku
oferentów. Skutkiem tego wszystkiego jest m.in. konieczność posługiwania
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się kredytem krótkoterminowym obrotowym, który, w przypadku braku
poprawy, musi zostać spłacony następnym kredytem. Jest to sytuacja
bardzo dla wszystkich szczególna, bowiem nie do rozwiązania tylko na
szczeblu lokalnym, a praktycznie wiele, wiele zaleŜy od tego, jak będzie się
zmieniała sytuacja gospodarcza w naszym kraju, czy pojawi się jakiś
symptom koniunktury, czy nadal będziemy mówić o kryzysie
i dekoniunkturze. Dlatego teŜ zaproponowałem dla Rady Miasta
poprzedniej kadencji na rok przyszły tylko minimalne podwyŜszenie stawek
w podatkach lokalnych: od nieruchomości i od środków transportowych
oraz utrzymanie stawek dla podatku rolnego na poziomie obecnego roku.
Chodzi o to, Ŝe tylko podnieśliśmy te podatki, poprzednia rada podniosła te
podatki o wskaźnik inflacji, po to, Ŝeby nie przerzucać całego cięŜaru
kryzysu na przedsiębiorców, na przedsiębiorstwa, czy na pracowników tych
przedsiębiorstw. Wydaje się to działaniem najbardziej racjonalnym
i optymalnym w obecnej sytuacji.
Pomimo pogorszonej sytuacji finansowej, nie tylko co do wysokości kwot
uzyskiwanych dochodów, ale i w zakresie płynności finansowej, projekt
budŜetu na 2011 rok został przygotowany przeze mnie w sposób
gwarantujący wykonanie zadań naszego samorządu i zawiera działania
słuŜące dalszemu rozwojowi naszego miasta. Wkrótce otrzymają go
Państwo pod dyskusję w komisjach, jak te komisje, oczywiście się tutaj
ukształtują i powstaną.
Przez te cztery lata starałem się konsekwentnie realizować swój program
wyborczy,
który
przedstawiłem
Radzie
poprzedniej
kadencji
w swoim expose cztery lata temu. Dzisiaj mogę wyraźnie powiedzieć, Ŝe
Ostrowiec nie przespał swojej szansy. Zmiany są widoczne we wszystkich
obszarach. Zmieniłem styl sprawowania władzy, stworzyłem Urząd
przyjazny dla mieszkańców.
Skutecznie
pozyskałem ponad 151
mln zł środków
unijnych
i z innych źródeł zewnętrznych. Największe środki otrzymaliśmy na
budowę IV etapu ul. Zagłoby, rewitalizację Śródmieścia z Parkiem
Miejskim, kanalizację osiedli: Gutwin, Koszary, Częstocice, „Gimnazjum na
miarę XXI wieku”, budowę hali widowiskowo – sportowej, otwarte strefy
rekreacji, adaptację akademika na 52 mieszkania socjalne, przebudowę
dróg gminnych, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych czyli, Kolonię Robotniczą, ul. Hubalczyków, Armii Krajowej
i oczywiście na „Orliki”. Są to projekty tzw. twarde - inwestycyjne,
o których się najwięcej mówi, które są najbardziej widoczne, ale nie
zapomniałem teŜ o projektach miękkich, pozyskiwanie środków na
programy, które są skierowane na ludzi, na podnoszenie kwalifikacji,
zmianę kwalifikacji, czy wyrównywanie szans i dysproporcji, choćby
uczniów tych biedniejszych, czy gimnazjalistów. Takie programy to ponad
10 mln zł pozyskane na rzecz, w ramach tzw. programów miękkich.
Polityka inwestycyjna – temat rzeka. W ciągu 4 lat powstało prawie 13 km
nowych dróg, 30 km chodników, przybyło około 450 miejsc parkingowych,
a wyremontowano ponad 40 tys. m2 dróg i około 16 tys. m2 chodników.
Powstało ponad 6 km kanałów sanitarnych, a w trakcie realizacji jest
ponad 25 km kanałów sanitarnych, prawie 2 km kanalizacji deszczowej.
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Prace objęły całe miasto, łącznie z urządzeniem stref rekreacji
i wypoczynku, zielenią miejską. Było to, jak Państwo wiecie, jednym
z moich priorytetów – zrównowaŜony rozwój kaŜdej z dzielnic, nie tylko
jedna, dwie wybrane dzielnice, ale w kaŜdej dzielnicy staraliśmy się jak
najwięcej inwestować, remontować, odpowiadać na sygnały mieszkańców,
tak, Ŝeby w kaŜdym osiedlu coś się działo.
Jako ciekawostkę przytoczę fakt, Ŝe w okresie mojej kadencji nasadziliśmy
ok. 5 tys. drzew i ponad 10 tys. krzewów. Urządziliśmy skwery zieleni
i place zabaw dla najmłodszych od ul. Niskiej, Parku Fabrycznego, przez
Denków, Rosochy, Ogrody, Słoneczne, Kopernika, Częstocice itd.
Wyremontowaliśmy nasze mosty, wymienię tu kładkę na Alei 3–go Maja,
ul. Podgórze, Dąbrówki, kładka w Denkowie.
Ostrowiec jest znany jako miasto pełne zieleni i to musimy utrzymać.
Ostrowiec to takŜe miasto bezpieczne, zdał egzamin monitoring miejski
z 26 kamerami i z centrum monitoringu, które ma siedzibę przy Alei 3–go
Maja w Komendzie Powiatowej Policji, obsługiwane jest przez naszą StraŜ
Miejską, czy wspólne patrole StraŜy Miejskiej i Policji, czy nawet
dodatkowe, ponadnormatywne patrole Policji w osiedlach, w tych dniach,
szczególnie w weekendach w okresie letnim, gdzie są dyskoteki, gdzie coś
się dzieje, czy na Gutwinie, który jest ośrodkiem, gdzie w okresie letnim
wypoczywa tysiące ludzi.
Monitoring i ochrona w szkołach. TeŜ korzystaliśmy z pieniędzy budŜetu
Państwa zakładając w szkołach poszczególnych monitoring i zdaje to
egzamin. JeŜeli chodzi o termomodernizację placówek oświatowych, czyli
szkół i przedszkoli, pozostały nam dwie szkoły, tj. Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 8 w Częstocicach i Zespół Szkół i Placówek Publicznych
Nr 2 na os. Stawki. I na obie te szkoły pozyskaliśmy środki finansowe
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W dniu jutrzejszym miałem
wyjechać na negocjacje konkretnych warunków, ale warunki pogodowe
spowodowały, Ŝe przełoŜyłem to na 18 czy 19 grudnia – i wtedy Prezydent
pojedzie na te negocjacje.
Proszę Państwa! Mówiąc o inwestycjach, to tylko w ciągu 4 lat na
inwestycje wydano 153.737.000 zł oraz prawie 3 mln zł na realizację
zadań inwestycyjnych wspólnie z ostrowieckim Powiatem, dzięki czemu
zmodernizowano ulicę Długą, Siennieńską, Waryńskiego, powstała ścieŜka
rowerowa w ul. IłŜeckiej, czy ostatnio ulica Kąty Denkowskie.
Pozwolicie Państwo, Ŝe wyliczę tu tylko najwaŜniejsze inwestycje:
• kanalizacja sanitarna w osiedlach Gutwin, Koszary, Częstocice - to jest
coś, co jest rozpoczęte i będzie trwać przez najbliŜsze 2 lata jeszcze,
• 86 nowych mieszkań socjalnych w tej kadencji, która upłynęła,
• 12 wielofunkcyjnych boisk sportowych, w tym 2 „Orliki”,
• termomodernizacje 8 placówek oświatowych,
• rozbudowa ośrodka rekreacyjnego „Gutwin” wraz z zagospodarowaniem
całego terenu - plaŜe, plac zabaw, parkingi, park linowy, itp., bo co roku
chcemy tam wzbogacać swą ofertę,
• budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta (kamery, co znacznie
zwiększyło bezpieczeństwo w mieście), kolejne zapytania w tym
kierunku są, petycje o kolejne kamery w róŜnych częściach miasta,
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Rozpoczęta została rewitalizacja Śródmieścia, która obejmuje przebudowę
ulic: Sienkiewicza, Młyńskiej, Starokunowskiej i Górzystej, jak równieŜ
kompleksowe zagospodarowanie Parku Miejskiego, gdzie obecnie trwają
prace związane z budową amfiteatru i mola na zbiorniku wodnym, od Alei
3-go Maja powstanie piękny skwer z fontanną i nowymi alejkami, to
wszystko praktycznie jest w trakcie realizacji,
Trwa modernizacja dawnego budynku MOMP-u przy ul. Świętokrzyskiej,
w okolicach miesiąca lutego – marca rozpoczniemy przeprowadzki róŜnych
instytucji, m.in. MOPS–u, PCPR–u, StraŜy Miejskiej do tego obiektu. Są
równieŜ zaawansowane prace nad powstaniem związku międzygminnego
i jest olbrzymia szansa, Ŝe w Ostrowcu Świętokrzyskim powstanie
Świętokrzyskie Centrum Systemów Informatycznych dla Administracji.
To jest firma, w której znajdzie zatrudnienie ok. 20 – 30 informatyków
i
będą
obsługiwać
urzędy
administracyjne
w
całym
regionie
świętokrzyskim. Dofinansowanie tego to jest 75% ze środków Unii
Europejskiej, realizujemy to zadanie wspólnie z Marszałkiem Województwa
Świętokrzyskiego.
Zrealizowano II etap modernizacji oświetlenia ulic na terenie miasta,
trwają prace wykończeniowe w nowej hali widowiskowo-sportowej przy
ulicy Świętokrzyskiej. RównieŜ do końca roku ten etap wykonawczy
zostanie zakończony, prace budowlane i zacznie się zwoŜenie sprzętu,
wykończeniówka i odbiory poszczególnych systemów, których jest tam
mnóstwo. Jest to bardzo nowoczesne i to, co się nie udało ze starą radą, to
jedną z pierwszych wycieczek, jaką tutaj powinniśmy zaproponować
radnym, to jest objazd tych inwestycji, które są w trakcie realizacji, Ŝeby
państwo mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda.
Projekt „e-świętokrzyskie” – projekt polegający na budowie miejskich sieci
światłowodowych
i
całej
infrastruktury.
Tu
jesteśmy
liderem
w województwie, o tym mówiłem.
Remonty - przeznaczyliśmy 13.523.471 zł. w ciągu tylko tych 4 lat, to są
ogromne nakłady: Karłowicza, Sikorskiego, Ogrodową, Iwaszkiewicza,
Szczyglą, Czystą, Relaksową, Wąwozy, Kolonię Robotniczą, Armii Krajowej,
itd., Hubalczyków – mówiłem o tych drogach. Tyle, co dróg nam się udało
zrobić, to naprawdę sukces i radzie tej kadencji Ŝyczę powtórzenia tego
sukcesu,
Ŝeby
w
takim
tempie
te
budowy,
inwestycje
i remonty szły, jak to było przez ostatnie 4 lata.
Wszyscy wiemy, jak waŜne jest zabezpieczenie miasta przed powodzią
i zagwarantowanie bezpiecznego dojścia do własnych posesji. ToteŜ te
kładki, o których mówiliśmy, mosty, ale równieŜ wspólne wykaszanie
rowów, jest pewne studium przygotowywane wspólnie z gminą Bodzechów
i ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji odnośnie zabezpieczenia
zalewania przez rzekę Modłę naszego miasta. To teŜ bardzo waŜny
element, o którym musimy tutaj pamiętać.
Tereny zielone, place zabaw, miejsca wypoczynku. To nie jest tak, jak
krytycy mówią, Ŝe tylko skwerek – to dla ludzi jest, to jest to miejsce,
gdzie sąsiad z sąsiadem mogą porozmawiać, mogą się spotkać z całą
rodziną, dlatego jest niezbędnym elementem tego, abyśmy prowadzili
takie działania prospołeczne, takie małe inwestycje, nieduŜo to kosztuje
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z budŜetu, a dla ludzi ma to duŜe znaczenie. I budujmy te relacje
międzysąsiedzkie, międzyludzkie, bo od tego jesteśmy, państwo jako
radni.
Kolejnym moim priorytetem było budownictwo. Zaryzykowaliśmy
w poprzedniej kadencji i rozpoczęliśmy budownictwo deweloperskie. Efekt
to juŜ 40 mieszkań, 8 garaŜy. W latach 2011 – 2014 powstaną kolejne
budynki po 12 mieszkań, myślimy tu teŜ o segmentach jednorodzinnych,
ale tu decyzja jeszcze nie zapadła. To będzie 7 budynków na Osiedlu
Rosochy, z których juŜ dwa pną się do góry. I mamy duŜe zainteresowanie
zakupem mieszkań w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zaadaptowaliśmy akademik na 52 mieszkania socjalne, do tego, gdy
doliczymy Osadową i Parkową – tych mieszkań udało się zrobić 86, dla
porównania dopowiem, Ŝe w poprzednich kadencjach nie było budowanych
mieszkań socjalnych, tylko komunalne, a to jest to troszkę inny typ
mieszkania. De facto budowę mieszkań socjalnych rozpoczęliśmy w tej
kadencji.
Kolejnym przykładem w zakresie budownictwa jest sprzedaŜ działek,
wydzieliliśmy kilkadziesiąt działek, które sprzedaliśmy. Dzisiaj tam
powstają domy, wystarczy przejechać ulicą Bałtowską, Leśną – nowe
osiedla domków jednorodzinnych, to są mieszkańcy, to są podatki dla
naszej gminy na przyszłość. I to jest kierunek zapoczątkowany, który
trzeba dalej rozwijać.
JeŜeli chodzi o łagodzenie skutków bezrobocia, to przypomnę, Ŝe
utrzymywaliśmy Zakład Usług Miejskich, na maksymalnych moŜliwościach
ten zakład jechał. Zatrudnienie średniomiesięczne to 174 osoby. Najwięcej
w wieku powyŜej 50 lat, czyli te osoby, którym pracę w mieście jest
znaleźć najtrudniej.
JeŜeli chodzi o spółki gminne, dobrze działają, są problemy z transportem
publicznym, ale transport publiczny jest to praktycznie pięta achillesowa
wszystkich miast o podobnej wielkości, jak Ostrowiec, czyli miast do 100
kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. śaden transport publiczny bez
środków finansowych z budŜetu miasta się nie utrzyma. W takiej działający
formie, czy w innej – trzeba wykładać środki i myślę, Ŝe równieŜ będziecie
państwo nie raz tematem transportu publicznego się zajmować.
Cieszy mnie osobiście budowa kanałów sanitarnych w całym mieście, czy
masowe przyłączanie się odbiorców do sieci cieplnej MEC-u. Tylko
ciągu ostatnich czterech lat przyłączyło się 730 odbiorców, w kolejce czeka
kolejnych 800. I proszę państwa, bardzo waŜne jest to, co muszę
powiedzieć, Ŝe zarząd MEC czyni starania o pozyskanie środków
finansowych z programu Unii Europejskiej poprzez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska, na zadanie, którego budŜet będzie w całości
ok. 20 mln, 12 mln ma być ze środków zewnętrznych, co pozwoliłoby
bardzo przyspieszyć wymianę sieci ciepłowniczej w naszym mieście
i równieŜ kolejne przyłączenia. Jest to według mnie strategiczna
inwestycja, przypomnę państwu radnym, Ŝe udało się nam osiągnąć
porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, juŜ nie ma
takiego bezpośredniego zagroŜenia dla spółki, Ŝe Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska praktycznie od tego roku kaŜe spółce spłacać
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zadłuŜenie. Trwały negocjacje dosyć długo, ale to juŜ jest temat, który
nam nie grozi. Spłaty są rozłoŜone na dłuŜszy okres czasu, mają się
rozpocząć od 2015 roku – jak dobrze pamiętam. Jak się pomyliłem o pół
roku, czy rok, to proszę mi wybaczyć, nie jest to świadome wprowadzenie
państwa radnych w błąd. Ale myślę, Ŝe jest to waŜny temat, o którym
powinniśmy powiedzieć.
Jeszcze o spółkach, bardzo dobrze działa Agencja Rozwoju Lokalnego –
ponad 10 mln środków zewnętrznych, kolejne środki zdobywa, w zupełnie
innej kondycji, niŜ gdy zastałem tę spółkę. Nie ma problemu z Zakładem
Usług Pogrzebowych, nie ma problemów w MWiK, w MEC-u – juŜ mówiłem.
W OTBS udało nam się ustabilizować poprzez rozwój developerki, jest to
temat taki, Ŝe jeszcze by się przydało, Ŝeby OTBS rozpoczął budownictwo
społeczne, co ma w nazwie, jest szansa, jeszcze musimy tutaj nad
zabezpieczeniami z bankami negocjować, ale to myślę, Ŝe to zbyt duŜo
szczegółów na ten moment. Ale jest taki plan, aby rozpocząć budownictwo
w systemie tebeesowskim z powrotem, Ŝeby utrzymać status TBS, to musi
zacząć tym właśnie systemem.
ZUO „Janik” jest to spółka, w której teŜ mamy dalekosięŜne plany,
współpracujemy tutaj z naszymi partnerami w tej spółce, czyli okolicznymi
gminami i tam powstaje regionalny zakład gospodarki odpadami. Mam
równieŜ inne plany, ale o nich powiem w swoim expose, co bym tam chciał
zrobić, Ŝeby tutaj nie rozwijać.
JeŜeli chodzi o kondycję finansową ZUO „Janik”, to jest bardzo dobra.
O MPK, o problemie,
to państwo wiecie. JeŜeli państwo jako radni
będziecie decydować o tym, Ŝe linie mają chodzi tu, czy tu, czy o tych
godzinach, to musicie pamiętać, Ŝe wraz za tym musi iść pieniądz, bez
pieniądza MPK nie będzie jeździć, bo to jest generowanie strat i zawsze,
gdy będziecie zgłaszać róŜnego rodzaju interpelacje, to bierzcie
odpowiedzialność, Ŝe nic nie ma za darmo.
MPRD – jest to spółka, która całkiem nieźle sobie radzi, duŜy portfel
zamówień, ale to, co się dzieje na rynku, co będziemy obserwować przez
najbliŜsze kilka lat, bo wchodzą takie firmy, które – kiedyś nikomu się nie
śniło, Ŝe będą wchodzić na ulice, na kontrakty w Ostrowcu warte milion zł,
czy 300 tys., a mówię o takich potentatach jak STRABAG, czy Skanska,
czy inne tego typu firmy, wchodzą na małe lokalne zadania. I to moŜe
w ciągu kilku lat spowodować, Ŝe wywróci ten cały rynek inwestycyjny,
rynek wykonawców w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach,
SkarŜysku i w całym regionie świętokrzyskim. Dlatego tutaj trudno
o dalekosięŜnych planach mówić.
JeŜeli chodzi o ostatnie cztery lata, wzrosły nakłady na kulturę, sport
i rekreację. Ja dla przykładu powiem o sporcie, bo duŜo jest uzdrawiaczy
sportu, 300% wzrosły nakłady na sport w kadencji minionej w porównaniu
z tą kadencją, która zakończyła się cztery lata temu. 300% wzrosły
nakłady. Pojawiły się nowe formy współfinansowania sportu, promocja
poprzez sport, duŜo wyŜsze stypendia niŜ one były, no i są dotacje dla
klubów. Praktycznie wszystko to, co jest prawem dozwolone, w naszym
mieście jest realizowane. Ale to teŜ o szczegółach nie będę mówił. Baza
sportowa to jest naprawdę wizytówka, na przyszły rok planowanych jest
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wiele imprez, m.in. dwie największe imprezy pływackie na basenie są juŜ
zakontraktowane: Grand Prix Polski, główne Mistrzostwa Polski. Planujemy
mecz międzynarodowy w siatkówce kobiet naszej kadry polskiej,
rozmawiamy o gali bokserskiej. Mamy duŜe ambicje, aby te druŜyny, które
są w Ostrowcu, osiągały jak najlepsze wyniki.
Kultura – równieŜ nakłady wzrosły. Troszkę ta kultura uzyskała inne
oblicze, chociaŜby poprzez śmiałą decyzję rady poprzedniej kadencji
i wsparcie finansowe poprzez dotacje MCK na zakup projektora 3D, nasze
kino dzisiaj wykonało roczny plan po trzech kwartałach. Czyli warto
zainwestować czasami, bo te inwestycje się zwracają. Roczny plan
budŜetowy po trzech kwartałach juŜ był w 100% zrealizowany. Filmy 3D
przyciągają ludzi, nie tylko mieszkańców Ostrowca, ale równieŜ spoza
Ostrowca, co jest dobrym sygnałem, Ŝe w takich warunkach moŜna coś
prowadzić i ma to jakieś ekonomiczne uzasadnienie.
Festiwal „Wielki Ogień” jest wypromowany, bardziej znany na terenie
naszego kraju, impreza, z której w ciągu najbliŜszych lat moŜna zrobić
duŜą imprezę, znak rozpoznawalny z naszego miasta.
JeŜeli chodzi o BWA, to powiem tylko jedną cyfrę, która będzie do państwa
przemawiać, liczbę – przepraszam – 2009 rok zamknęło BWA liczbą
odwiedzających 10.000. W 2006 r. było to 2,5 tys. sprzedanych biletów,
czyli 4 razy więcej ludzi chodzi na wystawę do Biura Wystaw
Artystycznych.
O zakupach ksiąŜek w bibliotece itd. nie będę mówił w szczegółach, wiem
jedno, Ŝe Ostrowiec musi mieć nową bibliotekę. I to jest coś, o czym
będziemy rozmawiać. Ale to jest temat niezbędny dla naszego miasta,
nowa biblioteka, mediateka – to są te rzeczy, których w naszym mieście
brakuje.
Na koniec powiem państwu, co jest po przetargach, co jest zaawansowane,
Ŝeby było w protokole, jak się ktoś za cztery lata będzie chwalił, albo to, Ŝe
za dwa tygodnie, Ŝe nic nie jest przygotowane.
Po przetargach są następujące zadania: zimowe utrzymanie dróg
gminnych i powiatowych – te pługi jeŜdŜą, w zeszłym tygodniu
uruchomiliśmy, mam nadzieję, Ŝe jak dzisiaj przestanie padać, to będzie to
widać. Wszystkie zadania dotyczące bieŜącego utrzymania miasta są po
przetargach.
Bardzo waŜny temat to jest budowa ul. Zagłoby IV etap. Przetarg jest
rozstrzygnięty przetarg na wykonawstwo. Wykonawcą będzie firma
STRABAG, podpisana jest juŜ umowa z tą firmą. Praktycznie pewne
działania geodezyjne, tudzieŜ inne, mają się juŜ rozpocząć. Zakończenie
robót jest do 30 listopada 2012 r.
JeŜeli chodzi o Ostrowiecki Browar Kultury – rozstrzygnięto konkurs na
koncepcję architektoniczną. Nie podpisuje na razie umowy na projekt,
Ŝeby mój następca nie był w takiej sytuacji, jak ja byłem z halą,
pamiętacie państwo, Ŝe zastałem podpisaną umowę na ten teren na
Świętokrzyskiej, a dzisiaj mój konkurent w wyborach mówi, Ŝe ta hala
powinna być w innym miejscu, w takim kształcie. I to jest paradoks. Nie
chcę tego robić przed wyborami, Ŝeby nikt mi po wyborach nie mówił, albo
Ŝebym ja sobie nie mówił, Ŝe przed wyborami sobie sam gola strzeliłem.
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Centrum Tradycji Hutnictwa – wybrana została koncepcja, teraz trwa
wybór projektanta, projektant będzie zobowiązany do 2011 zrobić projekt,
bo bardzo szybka ścieŜka jest później realizacji całego zadania.
Termomodernizacja budynków oświatowych – ja juŜ państwu mówiłem, Ŝe
przełoŜyłem na 18 grudnia negocjacje, ale praktycznie w wakacje te
obiekty muszą przejść gruntowną modernizację.
„E-świetokrzyskie – tu juŜ zakontraktowane są środki, jest to projekt
realizowany przez sześć jednostek samorządowych, czyli budowa miejskich
sieci światłowodowych. Budowa systemu informacji przestrzennej
województwa świętokrzyskiego” – to teŜ kolejne zadanie, które jest
w realizacji. Kolejny projekt jest Regionalne Centrum Informatyczne, tu
będziemy mieć 3.368 tys. dofinansowania, a na całość 4.213 tys., to się
znajdzie w MOMP-ie na jednym z pięter tego odnowionego budynku. Myślę,
Ŝe to jest to, co da taką nową jakość w naszym mieście.
JeŜeli chodzi o bardzo waŜne sprawy, z którymi będziecie się państwo
zmierzać, to jesteśmy juŜ po ogłoszonym przetargu na wykonawcę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Armii Krajowej,
IłŜecka, Rzeczki. 130 ha przyszłości miasta. I to państwo będziecie mieli
zaszczyt pracować nad tą koncepcją rozwoju naszego miasta. Jest to
chyba najbardziej prorozwojowy teren w naszym mieście, tam powinno iść
budownictwo, usługi, handel – wszystko to, w tym kierunku miasto będzie
się rozwijać. Jak tego nie uporządkujemy dzisiaj, albo jak państwo nie
uporządkują, ta rada i urząd miasta tego nie uporządkuje, to moŜe się
chaos wedrzeć tam, gdzie planów nie ma, tylko są problemy i zbyt wąskie
drogi na przykład.
Przygotowywane jest wniesienie przez Gminę aportem do Spółki działki
gruntu przy ul. Pogodnej – mówię o OTBS-ie – ale to jeszcze nie jest
zaklepane do końca.
Planowane jest wniesienie wkładu pienięŜnego w wysokości 2.600.000,00
zł do MWiK Sp. z o.o. na dalszą realizację zadania budowa kanalizacji
sanitarnej. To jest gigantyczne zadanie i praktycznie to pociągnie kolejne
zadania wraz z tą siecią główną, będzie rozbudowywana sieć
w poszczególnych uliczkach, tu Unia Europejska jest nieubłagana, jak my
tego nie zrobimy, to później będziemy płacić kary, ale nie muszę państwu
tego wszystkiego tłumaczyć.
W związku z wyraŜeniem woli przystąpienia Gminy do Spółki „KSZO”
prowadzone są negocjacje z akcjonariuszami KSZO S.S.A., to jest teŜ
temat, którym prezydent się zajmuje. Kilka odpowiedzi na „tak” wpłynęło,
jeszcze nie ma odpowiedzi od głównego akcjonariusza, który mieszka
w Radomsku i od tego będzie duŜo zaleŜało. Bo jeŜeli chodzi
o ostrowieckich, to wszyscy są na tak. Wszyscy ci, którzy dotychczas mi
odpowiedzieli.
Przygotowywane są przetargi na zbycie nieruchomości połoŜonych przy
ul. Chrzanowskiego i ul. Zagłoby – jest to obszar Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Starachowice”. Ogłoszono przetarg na zbycie nieruchomości
połoŜonej w sąsiedztwie pływalni o pow. 0,2605 ha, pod kątem budowy
miejsc noclegowych, hotelu, usługi uzupełniające.
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Przygotowywane są nowe działki pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną na osiedlu Las, w rejonie ul. Bałtowskiej, przy ul. Las
Rzeczki, Gajowej, Szewieńskiej – tam mamy kolejne tereny, które
będziemy w kolejnych latach i miesiącach przygotowywać i puszczać pod
przetargi. Rozpoczęła się procedura dotycząca odszkodowań dla właścicieli
nieruchomości w związku z budową ul. Denkowskiej i IV etapu ul. Zagłoby
oraz ul. śurawiej, bo praktycznie lada moment tam trzeba będzie
niektórych ludzi wysiedlać nawet.
Termomodernizacja
i
przebudowa
budynku
MOMP
przy
ul. Świętokrzyskiej - termin zakończenia robót – 30 czerwca 2011 r., ale
stan zaawansowania jest taki, Ŝe w marcu moŜemy mówić
o przeprowadzce.
Jest juŜ po projekcie budowy ul. Karola Szymanowskiego od ul. Kolonia
Robotnicza do granic miasta.
Denkowska – 3 mln pozyskaliśmy z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych i tę drogę trzeba będzie skończyć październiku, początku
listopada przyszłego roku. Powiem, Ŝe my się osobiście bardzo z tego
cieszymy, to jest najstarsza ulica w mieście, nie udało się Ŝadnemu
burmistrzowi przed wojną, ani prezydentowi i naczelnikowi w PRL-u, ani
prezydentowi w III i IV Rzeczypospolitej zrobić. A nam się udało
praktycznie zrobić projekt od A do Z, sanitarkę juŜ wykonać w duŜej
mierze. I teraz w przyszłym roku, praktycznie w ciągu pół roku, 7 – 8
miesięcy chcemy, aby ta droga wreszcie powstała.
Budowa ulicy śurawiej, ul. Stawki, ul. Dobrej, przygotowywane są
Miodowa boczna, Wronia, rozbudowa ul. Tomaszów – to teŜ taki temat,
który za nami chodzi parę lat co najmniej.
JeŜeli chodzi o park miejski, to mówiłem. Aha, jeszcze jeden temat, który
czytałem gdzieś, Ŝe w szmatławcu jakimś, Ŝe sobie nie radzimy –
przepraszam za tę nazwę, ale innego słowa nie znam, który by było
bardziej cenzuralne – po przygotowaniu jest projekt na przebudowę układu
technologicznego fontanny w Rynku. Po wykonaniu projekt zostanie
przekazany dla firmy TRAKT, która była głównym wykonawcą
i fontanna będzie wyremontowana w ramach gwarancji, i to będzie
zrobione do 31 kwietnia 2011 r. Tym sposobem uniknęliśmy długiego
procesu sądowego, bo TRAKT się przyznał i bierze to na siebie.
I tym optymistycznym akcentem Ŝyczę państwu miłej pracy, uporu
w realizacji programów wyborczych. I pamiętajcie, Ŝe najwaŜniejsi są
mieszkańcy, nie partia polityczna, nie lewica, prawica, tylko Ostrowiec
Świętokrzyski, któremu wszyscy tu jesteście, Ŝeby słuŜyć. Ja przysięgi
Waszej wysłuchałem. Dziękuję serdecznie i myślę, Ŝe wraz z kaŜdym
miesiącem ten raport będzie uzupełniany o kolejne cyferki i liczby, nieraz
będziemy jeszcze dyskutować w szczegółach, a jest o czym mówić
i moŜna o tym mówić długo i namiętnie, z pasją, ale nie chcę juŜ dzisiaj
państwa męczyć. Dziękuję serdecznie.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – dziękuję panu prezydentowi za
krótkie i wyczerpujące sprawozdanie, mam wraŜenie, Ŝe większość
radnych te problemy zna doskonale i wiemy, jak się z nimi będziemy
mocowali.
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Czy państwo radni mają jakieś uwagi lub zapytania do pana prezydenta?
Radny H. RoŜnowski – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni
Państwo! Wysłuchałem z zainteresowaniem wystąpienia pana prezydenta
i brakuje mi jednej rzeczy, mianowicie, kiedyś rozmawialiśmy na ten
temat. Ministerstwo Ochrony Środowiska przygotowuje rewolucyjną –
moŜna powiedzieć – zmianę w zakresie gospodarki odpadami. Wydaje mi
się, Ŝe naleŜałoby juŜ dzisiaj rozpocząć pracę, bo od 1 stycznia ustawa
wejdzie i miasto będzie miało czas moŜe roku na przygotowanie się do
wdroŜenia tejŜe ustawy. Jest to na tyle rewolucyjne, Ŝe śmieci będą
własnością gminy, a nie obywatela i tutaj będzie problemy rozwiązany
wtedy z dzikimi wysypiskami, bo do tego to dąŜy. Ale wydaje mi się, panie
prezydencie, Ŝe powinien pan w tych swoich materiałach taki punkt
zawrzeć, Ŝe przygotowywać się do wdroŜenia tejŜe uchwały.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! To
jest tak, Ŝe prawdopodobnie vacatio legis będzie ok. 1 roku, będziemy
mieć cały 2011 na przygotowanie się, dlatego Ŝe chociaŜby cała
windykacja leŜałaby po stronie gminy, czyli praktycznie trzeba znowu
przebudować urząd, znowu komórka organizacyjna kilkuosobowa musi
być, a na dzień dzisiejszy to nie mam pomysłu, gdzie bym miał tych ludzi
posadzić, przed przeprowadzką do MOMP-u np. StraŜy Miejskiej, to
wszystko po kolei.
Chciałem państwa poinformować, Ŝe w dniu 10 grudnia zaplanowane jest
posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, zaplanowane jest
w Ostrowcu Świętokrzyskim i prezydenci wszystkich miast będą poruszać
te najbliŜsze tematy związane z samorządem, z planami legislacyjnymi
rządu, tu w Ostrowcu na miejscu, czyli będziecie państwo mieć informację
na bieŜąco. W pałacu Tarnowskich będzie to 10 – 11 grudzień, posiedzenie
Zarządu Związku Miast Polskich, ten temat gospodarki odpadami jest
jednym z tematów, który będzie poruszony. Bo wiemy duŜo, ale wciąŜ nie
wiemy wszystkiego w zakresie wdraŜania tego. I to, co się mówiło, Ŝe od
stycznia 2011 jest to nierealne z wielu przyczyn, bo chociaŜby procedura
przetargowa, my będziemy musieli podzielić miasto najprawdopodobniej
na kilka fragmentów, bo jeden duŜy obszar, miasto jako miasto, i wybrać
wykonawcę lub przeprowadzić procedurę przetargową, obliczyć, jakie to
koszty itd. To jest naprawdę masa pracy. Ale na pewno się zgadzam
z tym, Ŝe część dzikich wysypisk zniknie, nie znikną całkowicie, bo mamy
problem odpadów z budowlanki, odpadów z przedsiębiorstw róŜnego
rodzaju, bo bardzo często te śmieci nie wyglądają na śmieci komunalne,
znowu się rozgaduję… Tylko to są odpady z zakładów pracy. I dlatego nie
jestem taki w 100% przekonany, Ŝe nam wszystkie dzikie wysypiska
znikną, na pewno będzie lŜej, bo system jest jednolity i ma objąć cały kraj,
i to jest najwaŜniejsze. Bo jak mówiliśmy tutaj o referendum, to cóŜ, Ŝe
my sobie tu zrobimy podatek, jak nam będą – nazwy gminy nie wymienię
– z sąsiedniej gminy, z tego obwarzanka, dowozić, czy ktoś będzie jechał z
dalszej do gminy do pracy, bo tak się ludzie przemieszczają. I wtedy worek
do naszego kontenera, a my będziemy za to płacić? Nie.
Przewodniczący RM - J.W.Kotasiak – czy są jeszcze jakieś pytania do pana
prezydenta? Proszę, radny Kunat.
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Radny J. E. Kunat – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Wysłuchałem
w skupieniu przemówienia pana prezydenta, nasuwają mi się takie pewne
refleksje. Swego czasu braliśmy, w ubiegłym roku, przy nasadzaniu drzew
dębów. Czy pan prezydent ma wiedzę, bo spora ilość tych dębów nie
przyjęła się? Czy dalej będą te nasadzenia robione na wiosnę, bo wiadomo,
Ŝe nie wcześniej.
Druga sprawa – cieszymy się bardzo, mieszkańcy się cieszą, Ŝe oddano
86 mieszkań, rzeczywiście bardzo trafna była praca nad adaptacją przy
ulicy Samsonowicza byłego akademika.
Poza tym jeszcze chciałem przypomnieć taką sprawę – składałem
interpelację w czasie minionej juŜ kadencji, ale w Rynku, południowa część
rynku nie jest monitorowana naleŜycie. Panowie ze StraŜy Miejskiej nie
mają dobrego podglądu, a tam rzeczy się dzieją tego typu – ja
w swojej interpelacji o tym mówiłem – mianowicie wyznaczone jest, dokąd
samochody mogą wjeŜdŜać i tę linię przekraczają nagminnie. Bardzo
częste przypadki to były. Tak, Ŝe prosiłbym jednak, aby sprawdzić to
i zrobić, aby te kamery wyłapywały całą tę stronę Rynku.
Zima sypnęła nam obfitym śniegiem, ja gdzieś ok. 1,5 godziny byłem
dzisiaj na mieście, ani jednego pługa nie widziałem. A widziałem jak pchali
pasaŜerowie jednego z busów. To prosiłbym tutaj szczególnie w sprawie
tych pługów.
I ostatnia sprawa, to teŜ kiedyś zgłaszałem interpelację, co dalej
z pismem, które było wysłane do ministerstwa w sprawie likwidacji
azbestu…
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Szanowni Państwo Radni! Mamy
dzisiaj konkretny temat sesji, więc ja bardzo proszę, nie przerywam,
nikomu głosu nie zabieram, apeluję, abyśmy się trzymali tematu, pytania
bezpośrednio do prezydenta. Będzie następna sesja, będziemy zgłaszali
interpelacje, do czego serdecznie państwa radnych zapraszam.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Szanowni
Państwo! Ja pozwolę sobie odpowiedzieć, powiem tak generalnie: jeŜeli
chodzi o monitoring miasta, to nie tylko południowa część Rynku, ale
mamy mieszkańców, sklepikarzy z ulic Okólna – Młyńska, którzy chcą
monitoringu. Monitoring parku miejskiego musimy rozbudować, tam tyle
zainwestujemy, Ŝeby ludzie mogli czuć się bezpiecznie. To jest proces.
Jeszcze nikt nie zrobił tak, Ŝeby w ciągu jednego roku, czy nawet jednej
kadencji wszystkie zadania zrobić.
JeŜeli chodzi o akcję zima, akcja zima została uruchomiona w środę
w ubiegłym tygodniu, jeŜdŜą pługi w pierwszej kolejności z dróg lokalnych,
są przekserowane na pomoc do Świętokrzyskiego Zarządu i do Generalnej,
bo mieliśmy problemy na wiadukcie, mieliśmy problemy na górze
opatowskiej i proszę wierzyć: podczas intensywnych opadów śniegu nigdy
nikomu nie udało się, Ŝeby wszystkie ulice były czarne. JeŜeli przestanie
padać i nie będzie – tak, jak zapowiadają – 8 stopni mrozu dzisiaj w nocy,
to moŜe się uda doprowadzić ulice do porządku. Ale proszę tym bardziej,
Ŝe macie państwo wieloletnie doświadczenie – bez zbędnych emocji. To się
robi, pługi jeŜdŜą. Ja dzisiaj miałem telefony, choćby od własnej córki,
która do domu nie moŜe dojść, od radnego Choinki itd., wszyscy się
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niepokoimy. Masa telefonów, Ŝe tu nie pługów, tu nie ma – w pierwszej
kolejności robi się główne drogi, przede wszystkim krajówkę, Ŝeby nam nie
„zatkało” Ostrowca tak, jak się Łagów zatkał, bo coś się przewróciło, ludzie
nie pojechali, nie moŜna dojeŜdŜać. Jest paraliŜ komunikacyjny praktycznie
całego kraju. Stąd teŜ ja zrezygnowałem jutro z wyjazdu do Warszawy, bo
taka jest sytuacja.
JeŜeli chodzi o azbest – ma być zmieniona ustawa o finansowaniu
z budŜetów, ustawa o ochronie środowiska, i ma ona nam pozwolić na to,
abyśmy finansowali, bo tak duŜe zainteresowanie jak jest, tych wniosków
tyle, chcemy to kontynuować w 2011 r. Do wojewódzkiego funduszu są
złoŜone wszelkie dokumenty, aby partycypował w kosztach tak, Ŝe
prawdopodobnie w 2011 r. będziemy realizować ten program usuwania
azbestu, bo on jest dobry i pokazuje, Ŝe mieszkańcy chcą się pozbyć tego
azbestu wcześniej niŜ w 2032 r., bo tak jest zapisane w ustawie.
Przewodniczący RM - J.W.Kotasiak – dziękuję panie prezydencie, chodziło
o to, Ŝe pytania dotyczą pańskiego expose. No, ale skoro się to przerodziło
w kilka pytań istotnych państwa radnych, a pan odpowiedział, to dziękuję
bardzo.
Szanowni Państwo! Proponuję teraz przejść do spraw róŜnych.

Ad. VI/Sprawy róŜne:

Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – czy ktoś z państwa radnych chce
zabrać głos w sprawach róŜnych?
JeŜeli nie, to ja mam dwa komunikaty. Wiem, Ŝe sesja się przeciągnęła,
trochę państwo są zmęczeni.
1) Szanowni Państwo! Otrzymacie pismo z załączonymi dwoma
egzemplarzami oświadczenia majątkowego. Ja w tej chwili egzegezy tego
dokumentu robić nie będę, bo większość radnych z tym tematem się juŜ
spotkała. Natomiast pozostałych państwa radnych, którzy by nie mieli
większego rozeznania odsyłam do biura rady po bliŜsze informacje. Z tym,
Ŝe zaznaczam – termin jest 29 grudnia. Będzie później termin dodatkowy,
ale jeśli ktoś nie złoŜy w tym terminie dodatkowym – traci mandat. Proszę
o tym pamiętać, jest to sprawa dosyć istotna.
2) I jeszcze jedna informacja, którą chciałbym ja podać. Prosiłbym
przewodniczących klubów radnych, abyśmy się spotkali w biurze rady
w czwartek – odpowiada państwu taki dzień? Godzina jest tylko do
ustalenia. W tym tygodniu. Prezydium rady z przewodniczącymi klubów.
Proponuję czwartek, godzina jak najbardziej państwu odpowiadająca. Czy
moŜe być 14.00? Dobrze, to zapisujemy, Ŝe w czwartek o godz. 14.00,
w biurze rady się spotykamy. Dziękuję bardzo.
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Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawach róŜnych? Nie ma.
Wobec tego mam przyjemność zamknąć I sesję Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Dziękuję państwu radnym, dziękuję wszystkim.
Obrady zakończyły się o godzinie 18.45.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Wojciech Kotasiak
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