PROTOKÓŁ Nr III /2010
z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Obrady otworzył Przewodniczący RM – Janusz Wojciech Kotasiak, stwierdzając
na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00
Następnie Przewodniczący powitał gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu).
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński
Wiceprezydent Miasta – Jarosław Górczyński
Wiceprezydent Miasta – Paweł Górniak
Sekretarz Miasta – Marzena Dębniak
Skarbnik Gminy – ElŜbieta Pichór
Asystent Posła na Sejm RP – Jarosława Rusieckiego – Artur Głąb
Wicestarosta Ostrowiecki – Eligiusz Mich
Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i zakładów budŜetowych Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski oraz prezesi spółek gminy
11. Przewodniczący Rad Osiedlowych.
12. Przedstawiciele lokalnej prasy, radia i telewizji kablowych.

Przewodniczący RM – J.W. Kotasiak – Chciałbym na wstępie, jeŜeli moŜna przed
rozpoczęciem, serdecznie podziękować wszystkim osobom fizycznym, instytucjom,
organizacjom społecznym, które w okresie przedświątecznym na ręce Prezydium Rady
Miasta przysłali Ŝyczenia świąteczne i noworoczne. Serdecznie wszystkim dziękuję
Państwu.
Ad. I/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodniczący RM – J.W. Kotasiak – Państwo w materiałach na sesje otrzymali komplet
materiałów. Pan Prezydent zgłasza wniosek.
Prezydent J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja proponuję, aby
w punkcie 9 w nieść pod obrady Szanownej Rady projekt uchwały w sprawie nie
zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budŜecie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego. Dziękuję.
Przewodniczący RM – J.W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Dopisujemy ten punkt.
Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do porządku obrad? JeŜeli nie
to proszę przegłosować przedstawiony porządek obrad.

Radni RM jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Porządek obrad sesji
22 grudnia 2010 r.:
I.
II.
III.
IV.

Rady

Miasta

Ostrowca

Świętokrzyskiego

w

dniu

Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 29 listopada i 10 grudnia 2010 r.
Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
2) powołania stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ustalenia
przedmiotu ich działania;
3) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego;
4) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jej
przewodniczącego;
5) zm. uchwałę w sprawie diet oraz zwrotów kosztów podróŜy słuŜbowych
dla radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
6) wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień
od podatku od nieruchomości na rok 2011;
8) zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2010 r.
9) niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budŜecie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego.

V.
VI.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Sprawy róŜne.

Ad. II/Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 29 listopada i 10 grudnia 2010 r.:
Przewodniczący RM – J.W. Kotasiak – Punkt następny, to jest przyjęcie protokołów
z sesji z dnia 29 listopada i 10 grudnia 2010 r., takŜe poprzez głosowanie. Obydwa
te łącznie moŜe będziemy głosowali, jeśli Państwo nie zgłaszają jakiś uwag
do protokołów, które są wyłoŜone w Biurze Rady. W związku z tym proszę przegłosować
przyjęcie protokołów z poprzednich dwóch sesji, które przeczytałem.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokoły z sesji z dnia 29 listopada i 10 grudnia
2010 r.
Ad. III/ Interpelacje i zapytania:
Przewodniczący RM – J.W. Kotasiak – Szanowni Państwo Radni! Ja bardzo bym prosił
o jedna rzecz, właściwie o dwie sprawy bym prosił. Regulamin, który wszyscy Państwo
w materiałach otrzymali, jest tam dokładnie sprecyzowana funkcja, co to jest interpelacja,
co to jest wniosek, co to jest zapytanie. Ja bym prosił, Ŝebyśmy się, prawda, rozróŜniali
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te kwestie. Wolałbym, dla usprawnienia Rady, Ŝeby interpelacje, jeŜeli dotyczą
konkretnego problemu, były składane na piśmie. Zapytania proszę adresować
bezpośrednio do Pana Prezydenta. Szanowni Państwo! Jeszcze druga kwestia to jest taka,
Ŝe czas zabierania głosu w czasie interpelacji jest takŜe regulaminem ograniczony.
Dziękuję bardzo.
Radny Z. Moskalewicz – Szanowni Państwo. Nie chcąc tu przedłuŜać, jest tak.
1) Jest sprawa targowiska i zgłoszę ta sprawę do Pana Prezydenta celem odpowiedzi
pisemnej. Jest to interpelacja. (Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu)
2) Jest sprawa zimy, chodników, odśnieŜania przystanków, szczególnie przystanków.
Dzisiaj dwa razy musiałem pomagać osobom starszym, Ŝeby po upadku na śliskiej,
na nierównym chodniku, to akurat stało się przy Parafii przy ul. Sandomierskiej,
przy Parafii Św. Michała, ale to nie jest jakby powód. Natomiast te interpelacje,
nie chcę tutaj omawiać ich bardzo, zgłaszam do Pana Prezydenta celem odpowiedzi
pisemnej. (Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
3) Jest równieŜ prośba mieszkańców ul. Bocznej IłŜeckiej celem przyłączenia ich
do kanalizacji, tez to zgłaszam na piśmie, celem odpowiedzi na piśmie. (Interpelacja
stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
4) Mam tylko jeden wniosek, i ten wniosek kieruję do Pana Przewodniczącego Rady
Miasta. W materiałach, które dostali radni nowej kadencji była m.in. uchwała, która
mówiła o Kodeksie Etyki Radnego i tam Komisji, która miałaby oceniać jakieś
nieetyczne zachowania radnego. Chciałbym, aby Pan Przewodniczący powołał
Komisje do spraw zmiany tej uchwały w sensie jej unowocześnienia, no jakby, bo ona
powstała w 2001, niektóre rzeczy są tam nieaktualne. Jeśli jest potrzeba taka,
proponuję, Ŝeby członkami komisji był Pan Przewodniczący plus
Wiceprzewodniczący i przewodniczący wszystkich klubów Rady Miasta. Dziękuję
bardzo. (Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
Radny Wł. Sajda – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
1) Panie Prezydencie, ja mam takie pytanie – pojawiły się ogłoszenia, Ŝe – to jest
Dyrektora MPK, Ŝe będą zlikwidowane wszystkie kursy na trzecią bramę od
27 grudnia. Czym Zarząd spółki MPK się kierował, Ŝeby ludzi pozbawić dojazdu
do pracy, z pracy, przecieŜ tam dopiero został oddany budynek, ten hotel, co był
dawny hotel na Samsonowicza i ludzie nie będą mogli dojeŜdŜać, czy do pracy,
czy z pracy, czy do miasta przyjechać.
2) I druga sprawę chciałem, Panie Prezydencie Górczyński – podziękować w imieniu
swoim i uczestników strajku w dniu 13 grudnia 1981 roku o uczestnictwo
w uroczystościach 29 rocznicy strajku.
3) I jeszcze jedno mam podziękowanie dla Pana w imieniu bloku 10 Zgoda
za załatwienie ludziom centralnego ogrzewania, tylko teraz jeszcze ciepła woda.
Serdecznie dziękuję.
Radny W. Lesiak – Panie Przewodniczący! Szanowni Radni! Panie Prezydencie!
Mieszkańcy zgłosili się do mnie Częstocic, sygnalizując problem zalegającego śniegu
przy Szkole Podstawowej nr 8. Bardzo bym prosił o reakcje właściwych słuŜb
w celu wywiezienia tego śniegu, poniewaŜ dzieci tam się przepychają między
samochodami, jak ich rodzice przywoŜą, zaspami, tak więc jest top bardzo niebezpieczne
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dla tych dzieciaków, które tam uczęszczają. Dziękuję bardzo. (Interpelacja stanowi
załącznik nr 6 do protokołu)
Radny J. E. Kunat – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pięknie
jest udekorowane miasto na święta, jednak jest taka dzielnica, oprócz śródmieścia, druga
dzielnica w mieście – Denków, co ani jednego nie ma emblematu oświetleniowego.
Czy Pan uwaŜa, jeŜeli ten Denków, i są zabytki, które są wpisane do rejestru zabytków
w Denkowie, zasługują na to, Ŝeby i tam kilka elementów świetlnych zainstalować.
Na pewno by to mieszkańców ucieszyło i poczuliby się bardziej, Ŝe są, mieszkają
w mieście. ChociaŜ w tej chwili była taka sytuacja, Ŝe interweniowałem sam podczas
ukończonych juŜ opadów śnieŜnych i ze skutkiem bardzo pozytywnym i za to chciałem
bardzo podziękować. Dziękuję. (Interpelacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu)
Radny H. RoŜnowski – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
W tej chwili trwają prace i myślę, Ŝe będą one trwać zaraz po świętach, nad budŜetem,
zarówno budŜetem miasta, jak i budŜetem powiatu. Jest taki temat, który, moim zdaniem
wymaga działań inwestycyjnych, mianowicie skorygowanie wjazdu w ul. Dziewulskiego
z tyłu za blokiem 26, os. Ogrody. Jest to temat inwestycyjny
i miałabym prośbę, aby przed podjęciem uchwały budŜetowej zarówno miasto,
jak i powiat zastanowiły się, kto jest tam właścicielem tego gruntu i ten temat umieścić
w budŜecie na rok 2011. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Kto z Państwa radnych jeszcze zabiera głos?
Dziękuję. Przyznam się szczerze, Ŝe wyjątkowo sprawnie poszedł punkt „Interpelacje”,
świątecznie. Dziękuję serdecznie Państwu radnym i przystępujemy do realizacji punktu
czwartego – podjęcie uchwał w sprawie.
Ad. IV/ Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Szanowni Państwo radni, jest taka
sytuacja, Ŝe właśnie dzisiejsza sesja jest ta, na które będziemy powoływali komisje,
składy komisji, przewodniczących w następnej sesji, która później będzie. W związku
z tym juŜ nie pytam się o opinię, bo jej po prostu nie ma. W zawiązku z tym proszę
o przegłosowanie pierwszej uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana
radnego Pawła Górniaka, który jest u nas na sali i jest mianowany wiceprezydentem
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, tak więc niechaj się formalności zadość stanie.
Bardzo proszę, czy Państwo radni maja jakieś uwagi do treści tego projektu uchwały,
czy tez głosujemy bezpośrednio.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego.
Patrz uchwała Nr III/3/10 – załącznik nr 8 do protokołu
2) Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Przechodzimy do uchwały, która jest w naszej
tutaj wewnętrznej numeracji ma numer 2 i dotyczy – w sprawie powołania stałych komisji
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
Państwo radni otrzymali, prawda i uchwałę i załączniki w postaci opisu działania
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poszczególnych komisji. Sądzę, Ŝe co do samej treści uchwały to niewiele moŜna tutaj
wnieść, natomiast moŜna rozmawiać i dyskutować na temat zakresu działalności
poszczególnych komisji. I w tej materii zwracam się do Państwa radnych, czy mają jakieś
pytania, uwagi, zastrzeŜenia do przedmiotu działań poszczególnych komisji? Nie widzę,
w związku z tym proszę o głosowanie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
Patrz uchwała Nr III/4/10 – załącznik nr 9 do protokołu
3) Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Kolejna uchwała dotyczy w sprawie ustalenia
składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Jak Państwo radni wiedzą, był to wybór kaŜdego z Państwa radnych według własnego
uznania, woli i moŜliwości działania. Tylko zaznaczam jedną formalna stronę, Ŝe radny
moŜe naleŜeć najwyŜej do dwóch komisji, poza Komisją Rewizyjną, która jest jak gdyby
ekstraordynaryjna i na pewno w tym stylu będzie. Czy Państwo jeszcze mają zamiar
wnosić jakieś zmiany, uwagi do treści przedstawionych w projekcie uchwały? Rozumiem,
Ŝe wszystko jest dokładnie poukładane, nikt z Państwa nie zgłasza, dlatego teŜ proszę
o przegłosowanie treści tej uchwały.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych
komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr III/5/10 – załącznik nr 10 do protokołu.
4)
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Przechodzimy do punktu następnego
– w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
I ta uchwała jest troszeczkę bardziej złoŜona, bo poza faktem zgłoszenia się sześciu
Państwa radnych do składu Komisji, w trakcie jej procedowania musimy powołać jej
przewodniczącego. Bardzo proszę, Pan Wiceprzewodniczący Waldemar Kacuga.
Wiceprzewodniczący RM – W. Kacuga – Szanowny Panie Przewodniczący! Panowie
Prezydenci! Szanowni Radni! Proponuję na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
radnego Pana Stanisława Choinkę.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuje bardzo. Czy są jeszcze inne jakieś
propozycje w tej kwestii? Nie widzę. W związku z tym głosujemy nad – w zasadzie
prosiłbym bardzo o pomoc radców prawnych – czy głosujemy za jednym zamachem
czy oddzielnie na przewodniczącego, oddzielnie skład?
Radca prawny – Z. Niedziela – Panie Przewodniczący! PoniewaŜ jest jeden kandydat,
to moŜna całościowo głosować.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – MoŜna. Dziękuję. Ja mam pytanie
do zgłoszonego kandydata – czy wyraŜa zgodę na kandydowanie?
Radny S. Choinka – WyraŜam zgodę.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. W związku z tym, zgodnie
z tym, co powiedział pan radca prawny, głosujemy całościowo, czyli głosujemy na skład
komisji i równocześnie na przewodniczącego, Pana Stanisława Choinkę – radnego.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jej przewodniczącego.
Patrz uchwała Nr III/6/10 – załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji juŜ
uchwalonego o zabranie głosu.
Radny S. Choinka – Szanowni Państwo! Dziękuję za zaufanie i chciałem zapytać
czy mogę zgłosić wiceprzewodniczącego.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Bardzo proszę radcę prawnego.
Radca prawny – Z. Niedziela – Komisja sama wybiera.
Radny S. Choinka – Dziękuję za wyjaśnienie.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Ja rozumiem, Ŝe w drugiej części sesji Pan
Przewodniczący Komisji zgłosi wiceprzewodniczącego, Ŝeby juŜ temat w dniu
dzisiejszym zamknąć. Dobrze. Dziękuję serdecznie.
5)
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Proszę teraz o następną uchwałę
zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotów kosztów podróŜy słuŜbowych dla
radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Szanowni Państwo radni mają treść
uchwały przed sobą. Gwoli wyjaśnienia, chciałem powiedzieć, Ŝe uchwała ta jest pierwszą
zmianą od roku 2002 to jest pierwsza rzecz. Druga – nie podnosi stawek procentowo dla
Prezydium Rady tylko podnosi stawki procentowe dla radnych, wiceprzewodniczących
komisji i przewodniczących komisji o 5% . Tyle wyjaśnienia, zresztą wyjaśnienie jest
takŜe w uchwale. Czy są uwagi Państwa radnych do treści tej uchwały? Bardzo proszę,
Pan radny Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Panie Przewodniczący! Ja mam takie pytanie, ile tak w przybliŜeniu
to będzie kosztować budŜet naszego miasta? Dziękuję.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Na to pytanie w tej chwili ja nie mogę po prostu
odpowiedzieć, proszę sobie przeliczyć. Półtorakrotność bazowa i 70% z tego, czyli o 5%,
to jest około... Pani Skarbnik jest i ona „w mig” to przeliczy, jeŜeli moŜna prosić, jeŜeli
Pani Skarbnik jest w stanie powiedzieć, ile to „per saldo” globalnie będzie kosztowało lub
tez na kolejnej sesji, bo teraz, nie wiem, czy radni się nie powstrzymają od zagłosowania
na swoją korzyść. Bardzo proszę, Pani Skarbnik.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Panie Przewodniczący! Znaczy, moŜe Państwo, którzy są
radnymi, to juŜ mnie znają, Ŝe ja nie lubię grać tak, Ŝe strzelam jakieś kwoty „na wiatr”
i tutaj nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, ile to, prawda, zaskutkuje budŜetem, to nie
podejmuje się tego w tej chwili. Ale moŜemy, no Państwo wiecie, jaki macie budŜet,
Państwo jako Rada, na pewno się to zmieści, poniewaŜ rada zawsze ma budŜet w miarę
oszczędny. Tutaj, te podwyŜki, one są, ale nie znaczące. Tym bardziej, Ŝe to tez zaleŜy
od Państwa, bo przecieŜ te diety nie naleŜą się Państwu za to, Ŝe jesteście radnymi,
ale za faktyczną pracę w Radzie. Więc tak jest sformułowany regulamin, Ŝe jeŜeli
Państwo nie uczestniczycie, prawda w Radzie, są potrącenia itd. W związku z tym tutaj
moŜna to policzyć szacunkowo, Ŝe to jest 5% jakichś wzrostów, gdyby były idealne
warunki, prawda, ekonomiczne takie, Ŝe kaŜdy wszystko chodzi, ale no nie są to kwoty
jakieś tam marzące.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Pójdę za głosem Pani Skarbnik,
bo podejmując projekt tej uchwały, myśmy brali pod uwagę, jaki jest budŜet Rady, który
jest do tej pory, nie do końca był spełniany. W związku z tym mieścimy się w ramach
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zaplanowanego budŜetu. Tyle mogę ja powiedzieć, natomiast kwotowo poprosimy Panią
Skarbnik na następnej sesji, Ŝeby nam tą sprawę przybliŜyła. Czy to Panu Radnemu
wystarcza, to wyjaśnienie? Dziękuje. Czy są jakieś inne pytania w tej sprawie?
Nie widzę. W związku z tym proszę o głosowanie.
Radni RM podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie diet oraz zwrotów kosztów
podróŜy słuŜbowych dla radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego stosunkiem
głosów: za – 21, przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się.
Patrz uchwała Nr III/7/10 – załącznik nr 12 do protokołu.
6) Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Przechodzimy do następnego, w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Mają
Państwo w treści uchwały literalnie wyliczone, co się składa na pensję. Czy są pytania
wobec tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie ma. JeŜeli są to proszę się jeszcze
zastanowić bo za chwilę będziemy głosowali. Nie widzę. W związku z tym proszę
o głosowanie.
Radni RM podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego stosunkiem głosów: za – 21,
przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się.
Patrz uchwała Nr III/8/10 – załącznik nr 13 do protokołu.
7) Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Następna uchwała zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok
2011. W związku z tym, Ŝe część Państwa radnych po prostu, część kontynuuje swoja
działalność to wie, o co chodzi, część nie. Prosiłbym bardzo Panią Skarbnik o krótki
komentarz do projektu tej uchwały.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Szanowni Państwo! W dniu 9 listopada tego roku Rada
Miasta poprzedniej kadencji uchwaliła stawki i zakres zwolnień od podatku
od nieruchomości. I mamy sytuację taka, Ŝe w dwóch przypadkach Regionalna Izba
opiniując tę uchwałę stwierdziła jej niewaŜność w dwóch punktach, czyli wykreśliła dwa
zwolnienia, które Rada Miasta dała określonej grupie podatnikom. Ale tutaj
nie dyskutujemy na ten temat, poniewaŜ no, od tej uchwały w Kolegium Ŝeśmy się
nie odwołali, natomiast jeszcze powstała taka sytuacja, Ŝe po dacie uchwalenia stawek
zmienił się przepis prawa w zakresie tylko treści zwolnienia i tutaj w starej uchwale,
w starej uchwale podatkowej są stawki dla budynków, w których prowadzi się działalność
gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W starej uchwale brzmienie
tego punktu było następujące: „zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,25 zł/1m powierzchni uŜytkowej”.
Natomiast zmiana ustawy spowodowała – który, no, w tym okresie, kiedy powstawała
uchwała, nie znaliśmy jeszcze treści tej ustawy – spowodowała zmianę treści. Ta treść
jest: „związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”. I zmiana ta
wchodzi w Ŝycie, tak ustawa działa od 1 stycznia 2011, stąd mamy obowiązek
poprawienia tej uchwały w tym zakresie.
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Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. To jest uchwała, no krótko
mówiąc, korektująca poprzednią. I bardzo proszę, czy Państwo radni maja jakieś pytania,
uwagi? Dziękuję, proszę wobec tego o przegłosowanie tej uchwały.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu
zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011.
Patrz uchwała Nr III/9/10 – załącznik nr 14 do protokołu.
8) Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – I mamy kolejną uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Ostrowiec. Szanowni Państwo radni! To jest
właśnie ten powód, dla którego jeszcze raz poproszę przedstawiającą w imieniu
Prezydenta Panią Skarbnik ze względu na to, Ŝe nie było powołanego jeszcze ciała
do procedowania przedsesyjnego tego projektu uchwały, w związku z tym proszę Panią
Skarbnik o wyjaśnienie, czym dzieło.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Szanowni Państwo! Muszę powiedzieć na początku,
Ŝe do zmian uchwały budŜetowej praktykujemy tak, zresztą uwaŜam, Ŝe jest nawet
wskazane prawnie, Ŝe dajemy uzasadnienie do zmian budŜetu, czyli przedstawiamy,
co się dzieje w trakcie, bo Prezydent Miasta teŜ ma uprawnienia, określone oczywiście
ustawą, przez Państwa, daliście mu Państwo te uprawnienia do zmian w budŜecie
i te zmiany są przedstawione, to są przewaŜnie wprowadzenie dotacji lub zmiany między,
prawda, paragrafami czyli rodzajami kosztów tutaj i proponowane zmiany dla Państwa.
I teraz jest sytuacja taka, Ŝe z Ministerstwa Finansów zwiększono część subwencji
oświatowej, no musicie Państwo to wprowadzić do budŜetu. To jest kwota 172.370 zł
i poniewaŜ ta subwencja jest jakby zwrotem z tego tytułu, Ŝe Gmina wypłaciła pewne
odprawy nauczycielom przy odejściu z pracy na nasze zapotrzebowanie, tak, z rezerwy
i proponujemy proszę Państwa tą kwotę, poniewaŜ tutaj na oświatę tych pieniędzy nie
brakuje bo to jest jakby, ta subwencja refunduje nam juŜ pewne wydatki. Proponujemy
zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości. Dlaczego tam? Dlatego tam?
PoniewaŜ na dzień dzisiejszy pewna umowa tutaj do końca nie została dotrzymana,
a zawarliśmy kwoty podatku ponad wymiar w budŜecie, nie z tego tytułu, Ŝe tutaj jest
brak windykacji. Są teŜ tąpnięcia, ale to nie jest ta przyczyna, tylko mieliśmy dostać
kwoty tutaj podatku od nieruchomości od syndyka masy upadłości i część wpłynęła,
ale kwota zakładana, która była w budŜecie jeszcze nie większa. Na pewno to odwlecze
się w czasie na następny rok lub jeszcze moŜe na następny. Jeszcze jest taka sytuacja,
Ŝe Państwo wiecie, Ŝe uległa likwidacji Izba Wytrzeźwień i tutaj proponujemy tylko
zmianę w dochodach między paragrafami poniewaŜ, między klasyfikacja budŜetowa, jeśli
chodzi o ściągane kwoty bo teraz są to kwoty naleŜne budŜetowi, prawda, z tytułu pobytu,
od tych osób, które były w Izbie Wytrzeźwień. I tylko zmian między paragrafami. Jeśli
chodzi o zmiany w wydatkach budŜetu, to mamy przede wszystkim tutaj w szkołach
podstawowych, no jest taka zasada przyjęta przez nas, to nie zasada prawna, Ŝe szkoły
pewne kwoty jako jednostki budŜetowe zwracają do budŜetu. I tutaj budŜet, no nie ma
obowiązku oddawać to szkołom, Ŝe tak powiem, dlatego, Ŝe to są dochody jakby
w jednym garnuszku budŜetu. No ale mamy taką praktykę, Ŝe prawda, te dochody
w miarę szkołom oddajemy, Ŝeby motywować, prawda do, Ŝe tak powiem
do zarobkowania, pozyskiwania środków do budŜetu. No i tu mamy taką sytuację,
nie chcę tego czytać, bo to jest wszystko przedstawione, jak to się dzieje. I teraz jeszcze
mamy taką sytuacje, Ŝe dla zakładu budŜetowego Zakład Usług Miejskich dokonujemy
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tylko wewnątrz budŜetu zmianę dotacji w kwocie 89 tysięcy złotych, czyli przesunięcie
kwoty dotacji zakładu na dopłatę do kosztów obsługi placówek oświatowych. Ono, zakład
ten ma kilka rodzajów działalności, które wykonuje i dotacje, które otrzymuje, to są
na róŜne rodzaje działalności. Czyli on nie jest dotowany tylko jedną dotacja, tylko
róŜnymi rodzajami działalności. I tutaj takiego przesuwu dokonujemy. Następnie jeszcze
jest dotacja celowa z budŜetu na dofinansowanie kosztów realizacji dla Miejskiego
Centrum Kultury z zadania „Wykonanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej
dla studium wykonalności Centrum Tradycji Hutnictwa”. TeŜ przesunięcie to jest
wewnątrz, jakby wewnątrz – budŜetowe. No i praktycznie jeszcze w MOPS – ie, to teŜ
dotyczy projektu przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej – „Wspólna
sprawa”, tylko to jest przesunięcie jakby wewnątrz tego projektu, czyli między
paragrafami. I tym sposobem dochody budŜetu, takim per saldem, Ŝe tak powiem,
zwiększają się o 10.157 i planowane wydatki o taka samą kwotę. Dziękuję.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni maja jakieś
pytania do Pani Skarbnik w przedmiocie tego projektu uchwały? Bardzo proszę, Pan
radny Robert Post.
Radny R. Post – Pierwszy raz zabieram głos, więc trochę tremy mam jako nowy radny,
ale chciałem tylko coś powiedzieć. Przejrzałem bardzo dokładnie tę uchwałę. Jest to mój
pierwszy kontakt z tego typu uchwałą w radzie gminy i chciałbym podziękować Pani
Skarbnik i pogratulować pracowników. To bardzo przejrzyście, czytelnie przygotowana
uchwała, wszystkie elementy, które powinny się znaleźć – są w tej uchwale i na koniec
powiem, Ŝe Ŝyczyłbym sobie, Ŝeby wszystkie uchwały w mieści tak dobrze były
przygotowane, jak ta. Doceniam, doceniam wysiłek Pani Skarbnik i pracowników, którzy
tą uchwałę przygotowali. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Przyznam się, Ŝe się
wystraszyłem lekko tą opinią. Dziękuję Panie Robercie. Szanowni Państwo! Wobec tego
proszę o głosowanie, skoro nie ma uwag innych, poza zabranych wcześniej.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 rok.
Patrz uchwała Nr III/10/10 – załącznik nr 15 do protokołu.
10)
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Przechodzimy do ostatniej uchwały, którą
dzisiaj na sesję wniósł Pan Prezydent – w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków
zamieszczonych w budŜecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010, które nie
wygasają z upływem roku budŜetowego. TakŜe bardzo proszę, jeŜeli Państwo radni mają
pytania, uchwała jest w miarę czytelna, więc czy są jakieś uwagi, zapytania do Pani
Skarbnik wnoszącej w imieniu Prezydenta tą uchwałę, to bardzo proszę. Rozumiem,
Ŝe Państwo mieli mało czasu na zapoznanie się z jej treścią, bo to przecieŜ wszystko
działo się w ciągu trwania dzisiejszej sesji, ale nie wiem, to juŜ zaleŜy od tego, czy Pani
Skarbnik zechce coś nam do tego dołoŜyć jeszcze tematu. Państwo nie zgłaszają
wątpliwości. Czy przyjmujemy ją tak a priori? Dobrze. Dziękuję. Czy Państwo radni –
formalnie pytam – czy maja jakieś uwagi, pytania do projektu uchwały? Nie. W związku
z tym proszę o przegłosowanie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków
zamieszczonych w budŜecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r., które nie
wygasają z upływem roku budŜetowego.
Patrz uchwała Nr III/10/10 – załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. V/Odpowiedzi na interpelacje i zapytania:
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Zamykamy w związku z tym IV punkt sesji
pt. przyjęcie uchwał w sprawach tutaj wyŜej wymienionych i proszę Pana Prezydenta
o odpowiedzi na interpelacje i zapytania, czyli punkt V naszej sesji.
Prezydent J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Odnośnie interpelacji
Pana radnego Zbigniewa Moskalewicza, to powiem, Ŝe jeŜeli chodzi
o przystanki, tereny przy przystankach są uprzątane na bieŜąco przez Zakład Usług
Miejskich. Zgłaszane nieprawidłowości zostaną zweryfikowane i usunięte, to trzeba
konkretne miejsce wskazać, konkretne miejsce wskazać. Panie radny, ja mam teraz głos
i Wydział Gospodarki Komunalnej sprawdzi ten sygnał. Radny Sajda, chciałem Pana
uspokoić – to ogłoszenie jest juŜ nieaktualne, w związku z tym, Ŝe zagroŜenia wycofania
kursów wynikało ze stanu technicznego zatoki autobusowej i z róŜnych sytuacji,
do których dochodziło, Ŝe autobusy nie mogły tam przejechać. Odbyło się spotkanie
z Prezesem Celsy i wszystkie warunki zostaną poprawione i autobusy będą jeździć
normalnie, bez Ŝadnych zmian. Proszę uspokoić równieŜ mieszkańców. Była to w jakimś
stopniu równieŜ taktyka negocjacyjna MPK, Ŝeby poprawić warunki jeŜdŜących tam
autobusów, bo zdarzało się, Ŝe autobusy miały pourywane lusterka w związku z tym, Ŝe
przeciskały się przez samochody cięŜarowe, które tam się, w tamtych okolicach jest ich
trochę. Radny Sajda – dziękuję mojemu zastępcy, bardzo mi jest miło, Ŝe zapałaliście
po kilku latach ze sobą taką sympatią. I za to Pana radnego cenię jako Prezydent Miasta
Ostrowca. Mam dwóch zastępców, którzy mnie godnie reprezentują, tym bardziej,
Ŝe parafianina z Parafii Serca Jezusowego, który uwielbia chodzić do tego kościółka.
I nie będziemy tutaj konkurować, zarówno drugi zastępca, jak i ja oddajemy tu pole
do popisu pierwszemu zastępcy. Radny Lesiak pyta o ul. Górną. Jest to droga drugiej
kolejności utrzymania i została udroŜniona według oczekiwań Dyrektor Szkoły nr 8.
Wywóz zalegającego śniegu dotyczy całego miasta i ze względów oszczędnościowych –
chodzi o koszty, które byśmy musieli ponieść – nie wywozimy tego śniegu jak moŜemy.
Czekamy, aŜ nam przyroda sama pomoŜe. Jest kilka dni odwilŜy, bo nie ma
co nadmiernie generować tych kosztów. Tak, gdzie by było zagroŜenie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, na pewno bierzemy to pod uwagę. Na pewno ktoś pojedzie, Ŝeby
sprawdzić, jak tam wygląda rejon ulicy Górnej. Jest tam problem tego, Ŝe nie moŜemy
wybudować chodnika bo nie ma zgody mieszkańców itd., no to radni poprzedniej
kadencji mogą ten temat Panu radnemu przybliŜyć. I dopóki tego chodnika nie będzie,
to zawsze tam będzie – czy jest śnieg, czy go nie ma – problem przejścia. JeŜeli chodzi
o interpelację radnego Kunata, to w dniu dzisiejszym będą zawieszone dekoracje
świąteczne ulicy Rudzkiej w uzgodnieniu z Panią Przewodniczącą Buszkiewicz,
a nie zostały wcześniej zawieszone ze względów technicznych, spowodowane to zostało
opóźnieniem przez wykonawcę, firmę EKOBOX, z powodów technicznych. Ale
naprawdę Denków jest bliski nam, moŜe nie dzielnica, ale osiedle, jak kaŜde inne osiedle
staramy się o nie dbać. Osiedle Denków, tak jak wszystkie innych 19 i tej wersji się
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trzymajmy. Radny RoŜnowski – myślę, Ŝe temat przejrzymy wspólnie z zarządcą ulicy,
znaczy z Powiatem, bo wszelkie skrzyŜowania naleŜą do zarządcy ulicy nadrzędnej. Czyli
jeŜeli juŜ, to nie w naszym budŜecie, ale w budŜecie Starostwa Powiatowego przebudowa
takiego skrzyŜowania musiałaby się znaleźć. Tyle pokrótce, tam, gdzie są interpelacje
na piśmie, odpowiemy na piśmie. Dziękuję serdecznie.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu Prezydentowi.
Przechodzimy do spraw róŜnych.

Ad. VI/ Sprawy róŜne:
1) Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Przechodzimy do spraw róŜnych. Chciałem
Państwa radnych poinformować, Ŝe na moje ręce wpłynęły zgłoszenia Klubów Radnych:
Twój Ostrowiecki Samorząd reprezentuje Przewodniczący klubu Maciej Kuszewski, Klub
Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje Pan radny Mrugała, Klub Radnych Sojuszu Lewicy
Demokratycznej reprezentuje Pan radny Henryk RoŜnowski i mam wakat w dokumentach
Platformy (Informacje dotyczące utworzenia Klubów Radnych stanowią załączniki
nr 17, 18, 19 do protokołu)
Wiceprzewodnicząca RM – B. Buszkiewicz – Będzie uzupełniony.
2) Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Bardzo proszę, niezwłocznie. I proszę
Państwa, jeŜeli skoro jestem przy głosie, to chciałem powiedzieć – teraz, za chwilę, po
zamknięciu punktu „Sprawy róŜne” zrobimy przerwę, znaczy, jak skończymy tą sesję,
przepraszam. Ale jednocześnie dla porządku chciałem poinformować, Ŝe w związku
z organizacją poszczególnych komisji będziemy się rotacyjnie spotykać w gabinecie
któregoś z Panów Wiceprezydentów, o co prosiłem, Ŝeby udostępnił, inne pomieszczenia
są zamknięte. Dlaczego rotacyjnie? Dlatego, Ŝe radni są w kilku komisjach, w związku
z czym na raz nie moŜna tego zrobić, a po drugie kaŜdej z tej pierwszego posiedzenia
poszczególnych komisji przewodniczy Przewodniczący Rady – ma taki obowiązek i w
związku z tym, zgodnie z punktem, właściwie zgodnie z uchwałą, moŜe w takiej
kolejności będziemy się spotykać: Komisja Samorządowa – pierwsza, Komisja Strategii
i Rozwoju Miasta Ostrowca – druga, Komisja BudŜetowa – trzecia, Komisja Edukacji,
Wychowania, Sportu i Kultury i ostatnia Komisja Rodziny. Ale to będzie po zamknięciu
sesji. Jeszcze są, trwa punkt „Sprawy róŜne”. Bardzo proszę Państwa radnych o zabieranie
głosu, jeŜeli ktoś ma jakieś uwagi. Bardzo proszę, Pan radny Henryk RoŜnowski.
3) Radny H. RoŜnowski – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Ja Panie Prezydencie do tego swojego wystąpienia, Ŝeby wyjaśnić sprawę moŜe,
bo to jest, faktycznie część tam terenów jest podległych Powiatowi, ale to jest wjazd
w ul. Dziewulskiego od ul. Polnej, tak więc musi to być skorygowane między miastem
a Powiatem, bo na ten temat rozmawialiśmy w poprzedniej kadencji i z tego,
co mnie wiadomo, to jest to temat inwestycyjny, nie moŜna tego zrobić w ramach,
załóŜmy jakichś takich remontów, to jednak wymaga nakładów. Tak, Ŝe ja proponowałem
właśnie, aby uzgodnić to między miastem a Powiatem, co do czego, do kogo naleŜy,
bo faktycznie w tej chwili przy wjeździe ul. Dziewulskiego auta jeŜdŜą po chodniku.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję. Bardzo proszę, Pan radny Maciej
Kuszewski.
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4) Radny M. Kuszewski – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja mam takie pytanie
jeszcze czysto organizacyjne odnośnie konstytuowania się poszczególnych komisji.
Rozumiem, Ŝe teraz przy tychŜe spotkaniach kaŜdej indywidualnie komisji będzie
zgłoszona kandydatura przewodniczącego i w sposób demokratyczny będzie ona
głosowana i wybierana, ale czy na tym samym spotkaniu teraz, równolegle, moŜna
zaproponować równieŜ zastępcę przewodniczącego, czyli wiceprzewodniczącego, czy teŜ
odkładać to na termin późniejszy? To moŜe bardziej do słuŜb prawnych, jeŜeli Pan
Przewodniczący by pozwolił.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Tak, bardzo proszę Pana radcę prawnego
o interpretację.
Radca prawny – Z. Niedziela – Panie Przewodniczący! No wydaje mi się, Ŝe najpierw
powinien być wybrany przewodniczący, bo moŜe jakby nie był wybrany, to będzie
zastępcą. To chyba w ten sposób trzeba traktować. Najpierw przewodniczący.
Przewodniczącego zatwierdza Rada na kolejnej sesji, czyli raczej troszkę później zastępcę
wybierać trzeba. To juŜ wewnątrz, w swoim gronie komisja wybierze sobie zastępcę.
Radny M. Kuszewski – Czyli na kolejnym spotkaniu komisji?
Radca prawny – Z. Niedziela – Tak.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – W tym momencie Pan radny Post jeszcze ma
głos, ale Panie mecenasie, ja do końca tego jeszcze sam nie zrozumiałem. Czyli musimy
to na następnej sesji?
Prezydent J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! MoŜe ja, prosto. Teraz będzie przerwa,
gdzie będą się spotykać komisje, wybierają przewodniczącego. Później mamy sesję
zatwierdzająca stanowiska, Rada zatwierdza przewodniczących, a później nic nie stoi
na przeszkodzie, Ŝeby się kaŜda komisja na pięć minut spotkała,
czy na dziesięć i wybrała zastępcę przewodniczącego, Ŝeby juŜ wszyscy na gwiazdkę
mogli iść z poczuciem spełnionego obowiązku.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Jeszcze ad vocem, w słowo wejdę. Chodzi
o co? śeby wybór zastępcy przewodniczącego znalazł się w protokole i dlatego musi być
to na sesji, nie moŜe być to w samej komisji.
Prezydent J. Wilczyński – Uzupełnienie – moŜe tutaj Dyrekcja.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Właśnie, proszę bardzo.
Sekretarz Miasta – M. Dębniak – JeŜeli się Państwo dzisiaj zbierzecie po sesji
i wybierzecie wiceprzewodniczącego, to wszelkie sprawy formalne jesteśmy w stanie
załatwić na tej sesji, natomiast czekanie na pierwsza komisję itd. itd. Protokoły będą
bardzo krótkie z tych komisji, nawet jak nie ma pracowników, to Państwo
po prostu podajecie: spotkała się Komisja w składzie, wybrała wiceprzewodniczącego
i koniec.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Po kolei, proszę Pan radny Post Robert zgłaszał
się pierwszy, Pan radny Moskalewicz drugi.
Radny R. Post – Panie Przewodniczący! Panie, Panowie Radni! Panie Prezydencie!
Wydaje mi się – i tutaj do Pana radcy prawnego kieruje ta uwagę – uwaŜam,
Ŝe na pierwszym posiedzeniu komisji moŜe być wybrany przewodniczący
i wiceprzewodniczący. Porządek obrad pierwszego posiedzenia moŜe zawierać
te dwa punkty i jeŜeli pierwszy będzie wybrany przewodniczący, wydaje mi się, Ŝe moŜe
złoŜyć. Ale to jest tylko moje przypuszczenie, nie oparte na konkretnych faktach. To
moŜe chodzi o uchwały właśnie.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Proszę, Pan radny
Moskalewicz Zbyszek.
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Radny Z. Moskalewicz – Panie Przewodniczący! Odwołując się do wieloletniej tradycji
tej rady oraz zapisów statutu – wyraźnie pisze: pierwsze posiedzenie zwołuje Pan
Przewodniczący, na którym proponuje się i wybiera spośród radnych przewodniczącego
Rady, odbywa się posiedzenie plenarne, przyjęci są przewodniczący. Przewodniczący
zwołuje posiedzenie komisji i na posiedzeniu komisji przewodniczący proponuje swojego
zastępcę, komisja go przyjmuje, w protokole pracownik, nasze koleŜanki z Biura Rady
wpisują, przekazują protokół do Pana Przewodniczącego i od tego dnia
wiceprzewodniczący jest zalegalizowany.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dokładnie, po sesji, która będzie następna
w dniu dzisiejszym mogą się komisje zbierać. Nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby tak się
stało w dniu dzisiejszym. Dziękuje serdecznie. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan Wiceprezydent Górczyński, bardzo proszę.
5) Wiceprezydent J. Górczyński – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Odnośnie
interpelacji radnego RoŜnowskiego – zgodnie z prawem to zarządca wyŜszej kategorii
skrzyŜowania powinien się za ten temat wziąć, ale myślę, Ŝe spotkamy się indywidualnie,
zapraszam. Uzgodnimy szczegóły. Być moŜe, Ŝe zaproponujemy dotację Powiatowi,
niech zrobi. I dziękuję Panu radnemu Sajdzie za podziękowanie
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania czy
kwestie w sprawach róŜnych? Nie widzę. Zamykam III sesję Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godzinie 10.50.
Protokołowały:
mgr Eliza Kaniewska
mgr Anna Krakowiak

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak
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