PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2012
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Obrady otworzył Przewodniczący RM – Janusz Wojciech Kotasiak stwierdzając
na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 12.00.
Następnie Przewodniczący powitał gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1. Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1
do protokołu).
2. Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński
3. Sekretarz Miasta – Marzena Dębniak
4. Skarbnik Miasta - Elżbieta Pichór
5. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosław Górczyński
6. Asystent Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Zbigniewa Pacelta
– Paweł Celebański
7. Asystent Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosława
Rusieckiego – Artur Głąb
8. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Józef Grabowski
9. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta
10.Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski oraz prezesi spółek gminy
11.Przewodniczący Rad Osiedlowych.
12.Przedstawiciele lokalnej prasy, radia i telewizji kablowych.
Nieobecni radni: Małgorzata Krysa - Kowal, Stanisław Sulik.
Ad I./ Przyjęcie porządku obrad:
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Przystępujemy zatem do realizowania
programu sesji. W punkcie pierwszym – przedstawienie porządku obrad
chciałbym ja wnieść autopoprawkę, szanowni Państwo, do punktu drugiego
– przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta jest podana jedna data – 27 listopada.
Prosiłbym o uwzględnienie również protokołu z 7 grudnia br. Bardzo proszę,
Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Ja w punkcie 10 chciałem wnieść projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 rok.

To jest ten projekt, który był dzisiaj przedstawiony na Komisji Budżetu,
zaś w punkcie 11, automatycznie na 11, w tą pozycję wchodzi projekt uchwały
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na tata 2012 – 2023, ale w wersji tej, którą Państwo
Radni otrzymali, która dzisiaj również była na Komisji Budżetowej.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Czyli tą drugą wersję, którą dzisiaj
otrzymaliśmy, tak? Tamtą nie będziemy procedowali, tej pierwszej.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Tamtą trzeba po prostu zniszczyć
na niszczarce i oddać do skupu makulatury.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś
uwagi do projektu porządku obrad? Jeżeli nie ma, wobec tego proszę
o przegłosowanie projektu porządku obrad z naniesionymi poprawkami. Kto jest
za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że
porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 20 głosami.
Radni RM jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji Rady Miasta.
Porządek obrad sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 20
grudnia 2012 r.:
I. Przedstawienie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dn. 27 listopada i 7 grudnia
2012 r.;
III. Interpelacje i zapytania.
IV. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
za okres od 19 listopada do 11 grudnia 2012 r.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
2)

3)
4)
5)

przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
na 2013 r.”;
zm. uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na 2013 r.;
uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim;
przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2018;
zm. uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat
za przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen
urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
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6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

akceptacji projektu aneksu nr 3 do porozumienia w sprawie realizacji
I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno
– ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”;
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski;
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu
budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim;
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2012 r.;
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2012 r.;
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 – 2023;
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.;
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2013 – 2023.

VI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
VII. Odpowiedzi na zapytania dot. sprawozdania z prac Prezydenta Miasta.
VIII. Sprawy różne.
Ad II./ Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 27 listopada
i 7 grudnia 2012 r:
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Przechodzimy do punktu drugiego
– przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 27 listopada 2012 r. oraz
drugiego protokołu – z dnia 7 grudnia 2012 r. Kto jest za przyjęciem protokołów
obydwu, bardzo proszę? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto
się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, ze protokoły obydwa, z dwóch
poprzednich sesji zostały przez Państwa Radnych przyjęte jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokoły z sesji RM z dnia 27 listopada
i 7 grudnia 2012 r.
Ad III./ Interpelacje i zapytania:
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Przechodzimy do punktu trzeciego
– interpelacje i zapytania Radnych. Otwieram debatę. Bardzo proszę, Pan Radny
Waldemar Kacuga.
Wiceprzewodniczący RM – W. Kacuga – Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Chciałem na Pana ręce złożyć ogromne podziękowanie w imieniu
swoim, jak i mieszkańców pobliskiego osiedla, ul. Polnej za akcję, jaką Pan
zorganizował wspólnie ze Starostą za wzorowo przeprowadzoną akcję, że przy
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takim potężnym zjawisku, przy takiej klęsce, jaka wystąpiła, nie było żadnych
wypadków, wypadku śmiertelnego. Służby podległe Panu współpracowały,
należy powiedzieć, że wzorowo, szybko, po prostu działały w terenie. Również
szybko mieszkańcy osiedla uzyskali zarówno energię cieplną, jak i wodę, także
serdeczne podziękowanie składam na ręce Pana w imieniu mieszkańców i ręce
Pana Starosty, Pana służbom podległym, które brały udział w tej akcji. Dziękuję
serdecznie.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Następny był Pan
Radny Zbigniew Duda.
Radny Z. Duda – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Drodzy goście! Ja mam taką interpelację, wniosek. Osunięcie się ziemi, które
miało miejsce na ul. Polnej jest wydarzeniem, które zaskoczyło nas wszystkich.
Pokazuje ono, jak trudno przewidywalne są czasami zagrożenia. Zjawiska, które
często są ukryte głęboko pod ziemią bardzo trudno przewidzieć. Troska, przede
wszystkim o mieszkańców, ale i o mienie komunalne nakazuje dołożyć
wszystkich sił i środków, by prawdopodobieństwo takich zdarzeń było jak
najmniejsze. W związku z tym proszę o sprawdzenie, ocenę i zabezpieczenie
stateczności skarp i zboczy na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
m.in. wzdłuż ul. Polnej, Żeromskiego, Denkowskiej i innych – aby dołożyć
wszelkiej staranności i nie dopuścić do takich zdarzeń w przyszłości.
Szczególną uwagę proponuję, szczególną uwagą proponuję objąć zbocza
i skarpy, przez które przebiegają instalacje wodne, sanitarne, gazowe i inne.
Proszę o pisemną informację dotyczącą stanu tych skarp i zboczy w terenie
Gminy i działaniach, jakie Pan podjął w tej sprawie. Dziękuję. (Interpelacja
stanowi załącznik nr 2 do protokołu)
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu Radnemu. O głos
prosi Pan Radny Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
1)
Ja chciałem w imieniu uczestników strajku w dniu 13 grudnia
podziękować
Panu
Prezydentowi
Górniakowi,
że
wziął
udział
w uroczystościach w dniu 13 grudnia.
2)
Następnie mam interpelację. Panie Prezydencie! Chodzi o szalet w Parku
Fabrycznym. No już dokąd ludzie będą się załatwiać w klatkach schodowych,
w blokach 6,12 i za drzewami. Jest ten szalet, który kosztował niemałe
pieniądze. Jeżeli ja pamiętam, to było chyba 70 tys., Panie Prezydencie, ale ja
już mówiłem, żeby postawić szalet taki, jaki jest na parkingu obok domu kultury
ZDK.
3)
I następną mam interpelację, Panie Prezydencie, zapytanie. Pamięta Pan,
jak składałem interpelację o dołożenie do Szpitala, żeby został zakupiony
tomograf. Pan, Panie Prezydencie i Pani Skarbnik podnosiła tutaj wielkie larum.
A teraz to złożył na poprzedniej sesji Pan Kacuga, co ja go popieram, bo ja
właśnie też to chciałem zgłosić, bo byłem na sesji Powiatu i Pan nic nie zwrócił,
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tylko „dobrze, wygospodarujemy”. To jak to się ma właśnie – jedni, żeby
wskazać, a drugim się mówi „załatwione”, Panie Prezydencie.
4)
I właśnie teraz o MPK, Panie Prezydencie. Chodzi mi, na poprzedniej
sesji Pan powiedział, że pracownicy zostali zwolnieni „za wódkę”. A to jest
nieprawda, ze tak zostali zwolnieni. To jest nieprawdą.
5)
I jeszcze chciałem przy MPK – co jest z samochodami, które były
zakupione w leasing, a teraz były kupione, zapłacone, już na własność. To są te
krótkie MAN – y. I z tych MAN – ów, które chodzą, chodzi tylko jeden,
o bocznym numerze 120. Dlaczego tak się dzieje?
6)
I chciałbym się dowiedzieć, ile, jakie zyski przynosiła stacja
diagnostyczna i czy prawdą jest, ze już jest przygotowana umowa wstępna
do dania tej diagnostyki w dzierżawę, w dzierżawę. No to nic nie będę
sugerował, tylko chodzi mi właśnie, ze Pani Prezes przyjeżdżała w nocy tam
tylko, żeby ludzi łapać, sprawdzała ludzi, gdzie ma kierowników, podległe
służby. Dla mnie to jest żenujące, żeby Pani Prezes pilnowała i sprawdzała ludzi
w nocy. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu Radnemu.
Następny głos zabierze Pan Radny Robert Post, Pan Post. Bardzo proszę.
Radny R. Post – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Panie, Panowie
Radni. Zgłaszam wniosek dotyczący osiedla XXV – Lecia. Panie Prezydencie!
Proszę o podjęcie prac mających na celu komunalizację działki nr 98/23
będącej własności Skarbu Państwa. Jest to działka pasa drogowego drogi
dojazdowej od ul. Iłżeckiej do Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego. Około
60 m tej drogi jest obecnie utrzymywane przez Gminę Ostrowiec. Droga ta
stanowi dojazd do bloków mieszkalnych spółdzielczych, jak również dojazd
do bloku OTBS-owskiego, do domów prywatnych, do firm na tym terenie oraz
garaży i powinna na całym odcinku, czy też przebiegu dosyć krótkim, ale jednak
być utrzymywana przez Gminę. Dlatego wnioskuję o komunalizację tej działki
w imieniu mieszkańców, którzy się o to do Pana zwracali z petycją. W sierpniu
otrzymali odpowiedź, ze działka powinna zostać skomunalizowana, czy też
przejęta na majątek spółdzielni. Mieszkańcy mają odmienne zdanie, dlatego też
proszę o podjęcie takich działań, Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo i proszę
o odpowiedź na piśmie. (Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Głos
teraz zabierze Pani Wiceprzewodnicząca Barbara Buszkiewicz.
Wiceprzewodnicząca RM – B. Buszkiewicz – Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Szanowna Rado! Moja interpelacja dotyczy kursowania
autobusów MPK linii 25 i 43. Zwrócili się do mnie pracownicy Szpitala prosząc
o interpelację, a zaraz powiem, dlaczego. Pracując na trzecią zmianę,
tzw. w ich imieniu nocną, kończą pracę swoją o godzinie 6 rano i proszą mnie
bardzo o to, by Pan Prezydent, jak gdyby wymógł na Pani Prezes i tej pani, która
rozkład jazdy układa, żeby wzięła sobie ona pod uwagę taką rzecz. Jeśli oni
kończą pracę o 6 rano, to dlaczego obecnie przystanek początkowy Szpitala
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Miejskiego, odjeżdża autobus 25 o godz. 5.55, natomiast linia 43 o godz. 5.45.
Autobusy te wożą powietrze, a pracownicy korzystają z TAXI. Jak wygląda
rentowność MPK? Ponieważ ja nigdy, składając interpelację nie polegam tylko
na słownych wypowiedziach ludzi, postanowiłam przez tydzień pojeździć sobie
i rano z Denkowa wsiadłam po 5 i tym samochodem wracała. Proszę mi wierzyć
na słowo – spod Szpitala i na trasie nie jedzie po prostu nikt – jedzie powietrze
i jechałam ja. W Rynku wsiada jeden pan, który jedzie po chleb do państwa
Zimnickich, do słynnej naszej piekarni. Apelowałam wcześniej do Pani Prezes
i nie ukrywam, że na bardzo krótko, podobnież był to okres dwóch miesięcy,
przywrócono jeden ten autobus na godzinę 6.05 i tym pracownico, a mówię
przede wszystkim o pielęgniarkach, byli bardzo wdzięczni i mi to wystarczało,
ale znów jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności przywrócono te godziny. Mam
takie zapytanie szczere – jako finansistka z wykształcenia – czy nie zależy
nikomu z MPK, żeby w ogóle jeździli ludzie autobusami, czy tylko po to, że by
on jechał, przejedzie i finito? No po prostu bardzo proszę, a uważam, że Pan
Prezydent skutecznie zainterweniuje. Dziękuję. (Interpelacja stanowi załącznik
nr 4 do protokołu)
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa
Radnych jeszcze zabiera Głos w interpelacjach. Bardzo proszę, Pan Poseł
Jarosław Górczyński.
Poseł na Sejm RM – J. Górczyński – Panie Przewodniczący! Panie, Panowie
Radni! Panie Prezydencie! Panie, Panowie Prezesi! Szanowni goście!
W związku z katastrofą budowlaną, która dotknęła nasze miasto – chciałbym
tutaj podkreślić, że będąc wczoraj w Warszawie na spotkaniach rządowych,
poruszyłem ten temat i moja deklaracja – tu zwracam się do Pana Prezydenta,
ale i za pośrednictwem radnych – pracowników starostwa – również do Pana
Starosty, z którym też wczoraj rozmawiałem – jest aktualna i myślę, żeby takim
wspólnym głosem – tak, jak Państwo tutaj dzisiaj – jak Pan Zbigniew Duda
Radny, jak Pan Kacuga wspólnie chwalili służby gminne i powiatowe, takim
wspólnym głosem mówić w kierunku rządowym, abyśmy mogli was wesprzeć
bardzo mocno ze środków rządowych na usuwanie tej katastrofy, bo ulica
bardzo istotna, bardzo ważna w ruchu komunikacyjnym miasta – i szkoła
i gimnazjum i szkoła średnia. W związku z powyższym ta sprawa powinna być
jak najszybciej usunięta i stąd, z tego miejsca – myślę, ze w imieniu pozostałych
kolegów posłów z Ostrowca dołożymy tutaj starań, aby wesprzeć działania
służb powiatowych i gminnych. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu Posłowi. Bardzo
proszę, głos zechce zabrać teraz Pan Radny Piotr Mrugała.
Radny P. Mrugała – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ja mam
w zasadzie do Pana Przewodniczącego taki wniosek, żeby przestrzegać
regulaminu i wszelkie formy podziękowania i inne wyrazy wdzięczności były
artykułowane w punkcie sprawy różne, nie zaś w punkcie trzecim – interpelacje
i zapytania, bo podziękowania nie są ani interpelacjami ani zapytaniami, a to
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powtarza się już na kilku sesjach, dlatego chciałem na to zwrócić uwagę.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję Panu. Kto z Państwa Radnych
jeszcze zabiera głos? Jeżeli nie, o zabranie głosu prosił Pan Tadeusz
Krawętkowski – Przewodniczący Oddziału PTTK im. Mieczysława Radwana,
bardzo proszę, możemy Pana dopuścić do głosu.
Pan T. Krawętkowski – Przewodniczący Oddziału PTTK im. M. Radwana –
Otóż, jak Państwo wiedzą, rok 2012 był Rokiem Jana Rybkowskiego – naszego
krajana. Chciałbym serdecznie podziękować Radzie za uchwałę w sprawie Roku
Jana Rybkowskiego, która została przyjęta w styczniu, o ile dobrze pamiętam,
obecnego roku. Chciałem także podziękować wszystkim tym, którzy się
włączyli w realizację tego planu. Co prawda, inicjatywa była nasza – Oddziału,
a właściwie to Komisji Historii i Tradycji naszego Oddziału, natomiast szerokim
echem odbyło się to wydarzenie w naszym mieście i nie tylko. Chciałbym także
podziękować i złożyć podziękowania na ręce Posła Zbigniewa Pacelta,
z którego inicjatywy ta idea upamiętnienia Roku Jana Rybkowskiego także
trafiła na obrady Sejmu i Sejm przyjął także uchwałę upamiętniającą tą setną
rocznicę urodzin Jana Rybkowskiego. Także chciałbym szczególnie
podziękować rodzinie Jana Rybkowskiego – Państwu Dąbrowskim, którzy
przyczynili się, nie tylko u świetnili swoją obecnością widzenia związane
z Rokiem Jana Rybkowskiego, ale także pomogli w zebraniu informacji, zdjęć
różnych przyczynili się do popularyzacji także tego wydarzenia. Proszę
Państwa! Myślę, ze szczególne podziękowania należą się także – przede
wszystkim – Radzie Miasta, właśnie Radzie Miasta chciałbym bardzo
serdecznie z tej okazji podziękować za podjęcie tej inicjatywy, natomiast
szczegóły realizacyjne – myślę, że wyjdą, szerzej na ten temat można by
porozmawiać na Komisji Kultury, na którą – mam nadzieję, że także – jako
inicjatorzy tego wydarzenia – zostaniemy zaproszeni. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu. Czy jeszcze
ze strony Państwa Radnych są jakieś uwagi, zapytania, interpelacje w tym
punkcie? Jeżeli nie ma, a nie widzę, zamykam punkt trzeci – interpelacje
i zapytania i przechodzimy do punktu czwartego – sprawozdanie z prac
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za okres od 19 listopada
do 11 grudnia 2012 roku.
Ponadto, Radny Wł. Sajda zgłosił pisemne interpelacje w sprawie:
1) kanalizacji burzowej i uszkodzeń chodnika ul. R. Traugutta (Interpelacja
stanowi załącznik nr 5 do protokołu);
2) dokonania przez nadzór budowlany oceny ogrodzenia i słupów
energetycznych wzdłuż ul. St. Brody;
3) oczyszczenia z krzewów i innych odrostów wału ochronnego stawu wodnego
od strony ul. Świętokrzyskiej (Interpelacje nr 2, 3 stanowią załącznik nr 6
do protokołu)
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Ad IV./ Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego za okres od 19 listopada do 11 grudnia 2012 r. (załącznik
nr 7 do protokołu):
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Jeżeli są… Proszę, Pan Radny Zbigniew
Duda, proszę uprzejmie.
Radny Z. Duda – Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Panie Prezydencie!
Mamy taką bardzo świąteczną atmosferę, te święta się zbliżają, ja wiem,
że każdy o nich z nas myśli, ale, no może nie wyrażajmy tego tak dokładnie
na piśmie. Ja powiem, o co chodzi. Na stronie numer 2 w sprawozdaniu
pkt 6 ppkt 1 ust. 2 czytamy: „otwartego konkursu ofert na realizację od dnia
1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 zadania publicznego polegającego
na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłóbka”. Skreślmy
tą kreseczkę u góry. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Bardzo
proszę, czy są jeszcze jakieś, czy Państwo Radni mają jeszcze jakieś uwagi
do tekstu sprawozdania Pana Prezydenta? Jeżeli nie, dziękuję bardzo, zamykam
ten punkt, bo nie widzę i przechodzimy do punktu V – podjęcie uchwał.
Ad V./ Podjęcie uchwał w sprawie:
1)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – I uchwała pierwsza – w sprawie
przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2013”.
Szanowni Państwo! Jako, że projektodawcą jest zazwyczaj Przewodniczący
Rady, wpłynęła również taka tutaj uwaga ze strony Radnego Martynowskiego
i prosiłbym uprzejmie o dokonanie pewnej zmiany w pozycji „uwaga”.
W związku z tym proszę o wprowadzenie takiej zmiany: „Sesje według projektu
przyjętego planu będą sesjami planowanymi. W związku z istotnymi potrzebami
będą zwoływane sesje w innych terminach, w tym także zgodnie z procedurą
wynikającą z – dodajemy - § 64 ust. 3 Statutu Gminy Ostrowiec”. Resztę, trzy
słowa – „jako sesje nadzwyczajne” – wykreślamy. Tą poprawkę, autopoprawkę
wnoszę. Proszę teraz Państwa Przewodniczących Komisji poszczególnych, bo
każda Komisja miała opiniować ten plan, proszę o stanowiska Komisji. Bardzo
proszę, Pan Radny Rożnowski.
Przewodniczący Komisji Budżetu - H. Rożnowski – Panie Przewodniczący!
Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja Budżetu opiniowała ten projekt
uchwały i jest pozytywna opinia Komisji. I chcę dodać także, ze Komisja
Budżetu na swoim posiedzeniu opiniowała kolejno projekty uchwał: pkt 2
– w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli i preliminarza Komisji
Rewizyjnej oraz projekty uchwał od 6 do 12, z tymi, które dzisiaj dodatkowo
opiniowaliśmy. Tu, we wszystkich tych punktach jest pozytywna opinia
Komisji. Dziękuję bardzo.
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Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Proszę, Pan Radny
Kuszewski.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu
- M. Kuszewski – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Edukacji
także opiniowała ten projekt uchwały, oczywiście pozytywnie i kolejny
z porządku numer 2 został również pozytywnie zaopiniowany.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu
Przewodniczącemu. Komisja Samorządowa teraz.
Przewodniczący Komisji Samorządowej - Z. Moskalewicz – Komisja
Samorządowa na swoim posiedzeniu 14 grudnia zaopiniowała pozytywnie ten
projekt uchwały oraz projekty uchwał nr 2,3,4,5,6 i 7. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu Radnemu.
Komisja Rodziny.
Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Rodziny – H. Sławek – Panie
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Komisja Rodziny
na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała pierwszy właśnie ten punkt
programu na temat planu pracy Rady Miasta na rok 2013, jak również następny
punkt w sprawie wydatków Komisji Rewizyjnej i w sprawie gospodarki
mieszkaniowej oraz regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Zatem już przy
procedowaniu kolejnych projektów uchwał…, a Komisja Rewizyjna jeszcze,
przepraszam…, nie, dobra, ok.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta - W. Mazur – Panie
Przewodniczący! Szanowni Radni! Czekałem, czy mnie nie zapomni. Proszę
Państwa! Komisja nasza obradowała i pozytywnie zaopiniowała powyższą
uchwałę, jak również uchwały dotyczące – po kolei z programu Komisji
Strategii – uchwalenie budżetu Gminy na rok 2013, uchwały zatwierdzenia
planu kontroli i preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej, uchwała w sprawie
zasady systemu taryfowego, opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych
i bezpłatnych przejazdów, akceptacji projektu aneksu porozumienia w sprawie
I etapu zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno
– ściekowej” i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego
Ostrowca Świętokrzyskiego – pkt V poz. 7. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję. Przepraszam Pana
Przewodniczącego Komisji Strategii, ze pominąłem, ale - nie chcę zganiać na
obecnych tutaj operatorów telewizji kablowej ze swoimi – po prostu mi
z wyobraźni wypadło. Szanowni Państwo! Wobec tego pozostaje mi jedna
sprawa – poddać pod debatę projekt tejże uchwały, bardzo proszę, pod
głosowanie. Pan Radny Kunat Edward.
Radny J. E. Kunat – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja mam tu jedną
taką małą uwagę. Na pewno zwróciliście Państwo sami uwagę, że od dwóch lat
w naszej Radzie Miasta nie ma żadnej debaty, żadnej sesji poświęconej
9

bezpieczeństwu naszego miasta. Wiem, ze nie tak dawno temu w powiecie
odbyła się takowa debata, ale pamiętając o tym, tu padały na tej sali takie słowa,
że o panującej bardzo dobrej symbiozie między powiatem a miastem, więc
uważam, że taka debata powinna być również i wspólna i prosiłbym Pana
Przewodniczącego, żeby jednak nad tym się zastanowić i albo wprowadzić
w mieście debatę jeszcze do planu jakiejś sesji albo w przyszłości połączenia
razem z powiatem. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję. Rozumiem, że Pan Radny
wnioskuje, żeby doprowadzić do wspólnego posiedzenia Rady Powiatu i Rady
Miasta, dlatego, że jeżeli mnie pamięć nie mylili, to taką debatę na temat
bezpieczeństwa dwa lata temu zdaje się, tak circa, to już jest, jakiś czas upłynął.
Oczywiście przyjmuję to do wiadomości. Pytanie jest jedno – czy do tego planu
dziś wprowadzić? Dziś trochę jest za późno. W związku z tym ja przyjmuję to
do wiadomości i będziemy razem próbowali rozmawiać z Radą Powiatu, żeby
efektywnie ją przeprowadzić, taką debatę. To będzie najlepsze rozwiązanie,
Panie Radny. Bardzo proszę.
Radny J. E. Kunat – Panie Przewodniczący! Wobec tego, że w Powiecie odbyła
się taka debata, ja bym jednak proponował w drugiej połowie tego roku taką
debatę zrobić, chyba… Ale w mieście.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Ja rozumiem, rozumiem.
Radny J. E. Kunat – Oczywiście przyszłego roku.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Przyjmuję do wiadomości.
Radny J. E. Kunat – Przepraszam, mówimy o przyszłym roku, więc plan
obejmuje przyszły rok, a nie 2012. Także, jeżeli w miarę możliwości, to
uważam, że takie coś…
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Rozumiem, ze taką debatę możemy
spokojnie przygotować w ramach tej uwagi, która jest pod wymienionymi
czterema tematami rad, możemy ją dopisać, na tej zasadzie. Czy Państwo Radni
mają jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały. Jeżeli nie, przyjmuję do serca
to, co powiedział Pan Radny Kunat, ale głosujemy nad projektem obecnie
przedłożonym Państwu. Proszę bardzo, jeżeli nie ma innych głosów, to proszę
o głosowanie. Kto jest za przyjęciem planu w tej wersji, jaką w tej chwili
Państwu przedstawiam? Oczywiście uwagę Pana Radnego Kunata przyjmuję
do wiadomości. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się
wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, ze uchwała została przyjęta 21 głosami
obecnych na sali radnych.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2013 r.”
Patrz uchwała Nr XXXIII/148/2012 – załącznik nr 8 do protokołu.
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2)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Przechodzimy zatem do uchwały nr 2
– zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
i preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Stanowiska wszystkich Komisji znamy. Czy Pan
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma coś do dodania czy do
skomentowania? Bardzo proszę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - St. Choinka – Panie Przewodniczący!
Myślę, ze uzasadnienie Państwo wszyscy macie. My – jako Komisja Rewizyjna
jesteśmy po prostu zobowiązani przez Radę Miasta do przeprowadzenia
kontroli, którą nam Rada Miasta wskaże. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni
mają jakieś uwagi do planu, do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym
proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały przedstawionej Państwu
Radnym? Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 21 głosami.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zm. uchwałę w sprawie zatwierdzenia
rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2013 r.
Patrz uchwała Nr XXXIII/149/2012 – załącznik nr 9 do protokołu.
3)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – I przechodzimy do uchwały nr 3
– uchylającą uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Stanowisko Komisji znamy
odpowiednich, zatem otwieram dyskusję. Czy Państwo Radni mają jakieś uwagi
do projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę. Proszę bardzo, wobec tego
głosujemy. Kto jest za przyjęciem tejże uchwały, proszę? Dziękuję. Kto jest
przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie
20 głosami obecnych na sali radnych.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu
Świętokrzyskim
Patrz uchwała Nr XXXIII/150/2012 – załącznik nr 10 do protokołu.
4)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – I przystępujemy do uchwały nr 4 –
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2018. Stanowisko Komisji
znamy. W związku z tym pytanie do Państwa Radnych, czy Państwo Radni mają
uwagi, zapytania odnośnie treści projektu uchwały? Nie widzę. W związku
z tym proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w brzmieniu, jakie
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Państwo Radni otrzymali? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się
wstrzymał? Też nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2013 – 2018
Patrz uchwała Nr XXXIII/151/2012 – załącznik nr 11 do protokołu.
5)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Następny projekt uchwały, mający
pozycję 5 – zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad systemu
taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych
przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Stanowisko Komisji także znamy odpowiedzialnych za to, to znaczy dotyczy
to Budżetu i Samorządowej zwłaszcza. Czy są jakieś uwagi Państwa Radnych?
Nie widzę. W związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej
uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, ze uchwała
została przyjęta jednogłośnie 21 głosami obecnych na sali radnych.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zm. uchwałę w sprawie określenia
zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych
i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr XXXIII/152/2012 – załącznik nr 12 do protokołu.
6)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – I przechodzimy do uchwały noszącej
numer pozycja 6 – w sprawie akcepcji projektu aneksu nr 3 do porozumienia
w sprawie realizacji I etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec
Świętokrzyski. Bardzo proszę Państwa Radnych jeżeli są uwagi, zapytania – jest
okazja, Pan Prezes jest na sali, prosił mnie, żeby ten punkt możliwie najszybciej
zrealizować, bo ma inne zadania, wiadomo, awaryjne, w związku z tym
otwieram debatę. Nie widzę, w związku z tym proszę o głosowanie nad
projektem tejże uchwały. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się
wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwałą została przyjęta jednogłośnie 21
głosami obecnych na sali radnych.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie akceptacji projektu aneksu
nr 3 do porozumienia w sprawie realizacji I etapu zadania inwestycyjnego pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec
Świętokrzyski”.
Patrz uchwała Nr XXXIII/153/2012 – załącznik nr 13 do protokołu.
7)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Przystępujemy do uchwały z pozycji
7, bardzo proszę, Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Ja chciałem wnieść poprawkę w § 1 kwota 3.160 tys. zł proszę zastąpić kwotę
2.800 tys. zł. Również § 2 otrzyma wtedy brzmienie, też zamiana nastąpi
automatycznie 3.160 tys. na 2.800 tys. zł. Tak samo w uzasadnieniu wszędzie tą
kwotę trzeba podmienić z 3.160 tys. na 2.800 tys. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Czyli także w aneksie
w § 2 dokonujemy zmiany, tyle chyba. Stanowisko Komisji znamy, wobec tego
otwieram debatę, co Państwo Radni mają w tej sprawie do zapytania, uwagi,
bardzo proszę. Pan Radny Kunat.
Radny J. E. Kunat – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja bym prosił tutaj,
może coś więcej Pan Prezydent by uchylił nam, dlaczego tak się stało, z takiej
kwoty. Przecież ona była wcześniej jakoś tam weryfikowana itd., dlaczego taka
duża jest, duża zmiana.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Bardzo proszę.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Powiem wprost – po to, żeby zabezpieczyć
na styczeń, luty środki na tzw. nierentowne kursy, utrzymujemy te linie
nierentowne – żeby zabezpieczyć środki, żeby nie czekać kilka miesięcy, że
zaczniemy je wypacać w marcu, czy w kwietniu.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Czy to wyjaśnienie Pana Prezydenta
wystarczy Panu Radnemu? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pana
Prezydenta odnośnie projektu uchwały? Nie ma. Szanowni Państwo Radni!
Ja nie zdążyłem nawet przeczytać tytułu tej uchwały, mianowicie w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski – bo Prezydent wniósł momentalnie poprawkę i stąd, prawda, nie
zdążyłem. Tak, ale formalność – jest to protokołowane, nagrywane, w związku
z tym musi mieć swój formalny kształt. Zatem, jeżeli nie ma innych uwag
i zapytań, głosujemy nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Kto
jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto
się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została przyjęta 21 głosami
obecnych na sali radnych.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie akceptacji projektu aneksu
nr 3 do porozumienia w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr XXXIII/154/2012 – załącznik nr 14 do protokołu.
8)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Przechodzimy do pozycji nr 8
tj. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu
budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu. Także stanowisko
Komisji Budżetowej znamy, Pan Radny Rożnowski nam ją na początku
przedstawił. Czy Państwo Radni mają uwagi, zapytania do projektu uchwały?
Nie widzę. W związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem
uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie
widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 21 głosami
obecnych na sali radnych.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XXXIII/155/2012 – załącznik nr 15 do protokołu.
9)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak - Przechodzimy do kolejnej uchwały,
mianowicie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2012. Proszę bardzo, stanowisko Komisji
znamy, w związku z tym zwracam się do Państwa Radnych, czy mają jakieś
uwagi do projektu uchwały w sprawie, zmieniającej uchwałę budżetową Gminy
na ten jeszcze rok? Jeżeli nie ma, proszę o głosowanie, kto jest za przyjęciem
tejże uchwały, proszę rękę do góry. Dziękuję, kto jest przeciwny? Nie widzę.
Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
Patrz uchwała Nr XXXIII/156/2012 – załącznik nr 16 do protokołu.
10)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Zatem pochodną tej uchwały jest
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012 – 2023. A, przepraszam, jest, wycofuję się z tego
pytania, bo to się zamienia, Panie Prezydencie, zamieniamy, tak, tak, tak.
Jesteśmy przy, trochę się tu pomieszało, ale nic, wybrniemy z tego, spokojnie.
Proszę Państwa! Jest podmieniona uchwała i ona została przy procedowaniu
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projektu dzisiejszej sesji. Tak, rzeczywiście, tylko, że ja wziąłem niewłaściwy
dokument do ręki. Dotyczy to, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2012. No jest to właściwie ten
sam tytuł, tylko inna treść. Czy są uwagi Państwa Radnych odnośnie projektu
tejże uchwały? Nie ma, w związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest
za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
Patrz uchwała Nr XXXIII/157/2012 – załącznik nr 17 do protokołu.
11)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – I skutkiem tego jest kolejna uchwała,
też zamieniona – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 – 2013.
Teraz jest prawidłowo już. Na lata, przepraszam 2012 – 2023, nie doczytałem.
Jeżeli stanowisko Komisji znamy, wobec tego mam pytanie do Państwa
Radnych, czy są jakieś uwagi do projektu tejże uchwały? Jeżeli nie ma,
to proszę o głosowanie. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto
się wstrzymał? Nie widzę.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012
– 2023.
Patrz uchwała Nr XXXIII/158/2012 – załącznik nr 18 do protokołu.
12)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – I przechodzimy do punktu w poz. 11
– uchwalenie budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2013. Państwo
w materiałach dostali pierwszą wersję, potem drugą. Panie Prezydencie, proszę
o głos.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński - Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Szanowni goście! Wysoka Rado! Nie przedstawiam Państwu szczegółowych
kwot, nie będę mówił o kwotach, bo po stronie dochodów i wydatków,
zdążyliście się z tymi kwotami dokładnie zapoznać przez ostatnie dni.
Zapoznaliście się Państwo również z opinią organu nadzorczego, jakim jest
Regionalna Izba Obrachunkowa. W obecnym czasie trudno jest skonstruować
taki budżet, którym można byłoby się pochwalić, chwalić. Mam tu na myśli taką
sytuację, kiedy jedna miarka dochodów powodowałaby trzy miarki wydatków.
Dziś możemy powiedzieć, że swoją szansę wykorzystaliśmy, szansę na unijne
środki w wielu obszarach, i – co jest ważne, na takie zadania, na które nigdy nie
byłoby nas stać, aby je zrealizować w sposób samodzielny finansowo.
Oczywiście, niektórzy powiedzą, że to zbyt mało, że budżet jest zadłużony.
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Zdaję sobie z tego sprawę, że tych narzekań może być jeszcze wiele. Pragnę
jednak zwrócić Państwu uwagę na fakt, że zawsze kierowałem się określonymi
priorytetami i to chyba zresztą widać przez te wszystkie lata, że zrównoważony
rozwój naszego miasta w różnych dziedzinach i w różnych jest widoczny.
Nie sztuką jest zadłużyć budżet miasta do maksimum, ale sztuką jest skorzystać
z dostępnych środków i utrzymać zadłużenie w bezpiecznych ryzach.
Planowany budżet jest budżetem z nadwyżką, która będzie redukować
to zadłużenie. Przyszedł czas nie tylko trudny gospodarczo, ale czas, kiedy
oczekujemy na nowy budżet Unii Europejskiej, na nowe priorytety tego budżetu
i do tego musimy się przygotować również finansowo, co pragnę podkreślić.
Nasze Państwo nie daje nam, samorządowcom, spocząć na laurach, ale winszuje
coraz to nowe ustawy, które nie tylko narzucają nowe zadania, ale nie
gwarantują środków na te cele. Dzisiaj władza każe nam, samorządowcom,
przerzucać koszty tych zadań na społeczeństwo. Mam tu na myśli całą
gospodarkę odpadami, która budzi tyle kontrowersji, dyskusji, a mnie już od
wielu miesięcy nie daje spać. Budżet zabezpiecza wykonywanie zaplanowanych
zadań Gminy na bieżąco. Nadal priorytetem jest oświata i wychowanie oraz
pomoc społeczna, która – co pragnę zaznaczyć – zmienia nieco kierunki
działania. Przepraszam. Na pewno dziś mamy ciągle zbyt mało pieniędzy na tak
potrzebne w naszym mieście remonty i budowę lokalnych dróg. Niewiele
również środków zostaje na zadania, które od wielu lat mnie samego
bulwersują. Mam tu na myśli chociażby politykę mieszkaniową i problem
budownictwa socjalnego. Ale proszę Państwa, na wszystko potrzebne są
pieniądze. Dziś nie jest czas, kiedy Prezydent Miasta, ja, mogę proponować
ściąganie,
ściąganie
tych
pieniędzy
z
kieszeni
mieszkańców,
czy przedsiębiorców poprzez podatki, a inne źródła na ten cel są nieosiągalne,
a tak naprawdę wręcz ich nie ma. Ale tę sprawę będę chciał rozwiązać jeszcze
w tej kadencji. Myślę, że musimy postawić na budownictwo socjalne,
budownictwo mieszkaniowe. To wszystko musimy przeorganizować i szukać
środków i apelować, rozmawiać z parlamentarzystami, że same gminy tego
problemu nie rozwiążą. Nie jest sztuką wydawać pieniądze, sztuką jest je
pozyskiwać. Jak Państwo wiecie, mamy ambitne cele po stronie dochodów,
a te w zasadzie sami mi kasujecie, nie dodajecie, moi drodzy Radni. Mam tu na
myśli opłatę od posiadania psa, czy stawki za odbiór odpadów. Dużym
wyzwaniem będzie więc realizacja tych zaplanowanych w budżecie dochodów.
Mam do Państwa prośbę o przyjęcie przedłożonego projektu budżetu, nie dla
mnie jako Prezydenta Miasta, tylko dla mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego. Bo ja jestem tylko wykonawcą budżetu. Jeśli uznajecie
Państwo, że moja prośba jest zbyt wygórowana, to jestem otwarty na propozycje
innego budżetu, ale takiego, który nie byłby budżetem wirtualnym, tylko
takiego, który by był realny, który można byłoby w roku przyszłym realizować.
Pomimo wszystko jestem zadowolony, że udało się zabezpieczyć w budżecie
środki na realizację wszystkich zadań. Oczywiście, można dyskutować o ich
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zakresie, ale chyba wszyscy Państwo wiecie, jaka jest sytuacja gospodarcza
i jakie mamy możliwości. A od wczoraj możliwości mamy jeszcze bardziej
ograniczone. Katastrofa budowlana, która dotknęła nasze miasto, pociągnie za
sobą wydatki, których skali na dzień dzisiejszy nie potrafimy oszacować.
I tu staniemy przed dylematem. Nie będziemy mówić, że ta droga jest
powiatowa, czy szukać, tylko musimy razem ten problem rozwiązać, bo to
dotyczy naszego miasta. Proszę więc Wysoką Radę o przyjęcie
zaproponowanego budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2013 rok.
Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję, Panie Prezydencie.
Ja chciałem jeszcze Państwu Radnym przypomnieć, ze do materiałów zostały
dołączone dwie uchwały VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej (uchwały Nr 135/2012 i Nr 136/2012 VII Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stanowią
załączniki nr 19 i 20 do protokołu), mamy także opinię zewnętrzną w tej
sprawie. Proszę uprzejmie Pana Radnego Henryka Rożnowskiego o stanowisko
i zresztą poszczególnych Komisji, Klubów także będę prosił o wyrażenie
swojego zdania, ale niech zacznie wobec tego Przewodniczący Komisji
Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu - H. Rożnowski – Panie Przewodniczący!
Panie Prezydencie! Najpierw zaczniemy od stanowiska Komisji, bo w dniu 14
grudnia Komisja Budżetu obradowała na posiedzeniu swoim i poddała
dokładnej analizie projekt budżetu miasta na rok 2013. Pozwolę sobie
przedstawić stanowisko Komisji Budżetu w tej sprawie. Projekt budżetu został
sporządzony przy uwzględnieniu przepisów i norm określonych w ustawach:
o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania prawne,
założenia podstawowe wielkości budżetu na 2013 rok przedstawiają się
następująco:
− dochody budżetu ogółem wynoszą 187.195.685 zł, z czego dochody bieżące
stanowiące 93,04% dochodów ogółem zamykają się kwotą 174.159.713 zł,
− wydatki budżetu zostały zaplanowane na kwotę 180.336.189 zł, z czego
wydatki bieżące wynoszą 164.801.257 zł, co stanowi 91,39% wydatków
ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 15.534.932 zł, co stanowi 8,61%
wydatków ogółem.
Biorąc powyższe pod uwagę oznacza to, że mamy nadwyżkę budżetu Gminy
w wysokości 6.859.496 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat
kredytów i pożyczek. W roku 2013 planowana struktura wydatków bieżących
nie odbiega w sposób znaczący od założeń budżetu mijającego 2012 roku.
Największy udział w strukturze wydatków jest związany z oświatą i pomocą
społeczną. W roku 2013 nie przekracza się, a wręcz zmniejsza ustawowy limit
zadłużenia do poziomu 33.27%. Przedstawiony budżet jest realny
i przygotowujący Gminę do absorpcji środków unijnych. W obecnej sytuacji,
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gdy nie planuje się w roku 2013 zaciągania kredytów i pożyczek
długoterminowych powodujących zadłużenie budżetu jest działaniem
racjonalnym tym bardziej, że jest wiele niewiadomych w gospodarce kraju
i Gmina boryka się z utrzymaniem płynności finansowej. Członkowie Komisji
w trakcie dyskusji nad projektem budżetu zadawali wiele pytań, na które
odpowiedzieli zarówno Pan Prezydent, jak i Pani Skarbnik. Komisja Budżetu,
po przeanalizowaniu projektu budżetu oraz uwzględniając pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach pozytywnie opiniuje projekt
budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2013. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo
Przewodniczących Klubów Radnych o stanowisko. Pan Radny Kuszewski,
kluby, kluby, ja mówię o klubach. Pan Radny Kuszewski
Przewodniczący
Klubu
Radnych
„Twój
Ostrowiecki
Samorząd”
– M. Kuszewski – Dziękuję. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałbym
w imieniu Klubu Radnych „Twój Ostrowiecki Samorząd” zwrócić uwagę
na niektóre aspekty tego przyszłorocznego budżetu. Otóż, według naszej opinii,
naszej oceny Klubu Radnych, tenże budżet jest, wychodzi naprzeciw całej
sytuacji gospodarczej, jaka panuje w kraju, a także w naszym układzie
samorządowym i także jest w sposób optymalny dostosowany do możliwości
Gminy Ostrowiec. W naszej ocenie jest to budżet trudny, ale zmierzający
do równowagi finansowej, co wynika z jego poszczególnych zapisów
w poszczególnych działach katalogu finansowego. Wydatki majątkowe w tymże
budżecie sięgają kwoty ponad 15,5 mln, co stanowi ok. 13% całości budżetu.
Wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie niektórych
zadań inwestycyjnych. Są one, dotyczą one najczęściej rozbudowy ulic,
m.in. ulicy Wąwozy, Nowe Piaski, ul. Górna, Tomaszów, Miodowa, Dunalka
i inne. Także w tymże budżecie zagwarantowana jest kontynuacja programu
e-świętokrzyskie, dotyczące rozbudowy infrastruktury informatycznej. Także
zawiera odpowiednie zapisy dotyczące wydatków na dalsze monitorowanie
naszego miasta oraz zabezpiecza środki finansowe na nabycie nieruchomości
w wysokości ponad 2 mln zł. Bardzo znaczącym elementem tego budżetu jest
spłata kredytu, która sięga prawie 10 mln, dokładnie 9.860. Jest to kwota, która
zabezpiecza poniesione dotychczas inwestycje, a więc tutaj gwarantuje
to niejako płynność co do poniesionego zadłużenia w tymże zakresie i spłata
kredytów jest tutaj godna podkreślenia w tutaj właśnie wysokości. Budżet
wykazuje troskę także w zakresie realizowanych zadań oświatowych, o czym
był uprzejmy wspomnieć Pan Prezydent, zadań oświatowych, które polegają
przede wszystkim na niektórych jeszcze zadaniach inwestycyjnych,
m.in. budowa dróg wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 10
oraz w Gimnazjum nr 3, zabezpiecza środki także na remont w szkołach,
na remonty w szkołach i placówkach oświatach w wysokości ponad 700 tys.
Zabezpiecza kontynuację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego,
z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży naszych szkół, m.in. na program
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indywidualizacji nauczania i wychowania dzieci w klasach I – III szkół
podstawowych. Także zabezpiecza środki na kontynuację nauki pływania dla
uczniów klas drugich uczniów szkół, podstawowych. W budżecie oświaty, tzn.
budżet oświaty, w ramach budżetu gminy kształtuje się na poziomie 59 mln, jest
to o 1 mln więcej niż w roku ubiegłymi, z czego wysokość subwencji
oświatowej przewidzianej na rok 2013 to 37.060 tys. Więc, proszę Państwa,
wniosek nasuwa się sam w tym momencie, ze Gmina dokłada do oświaty
na utrzymanie i bieżące wydatki tejże oświaty. Odejmując od tej kwoty zadania
inwestycyjne oraz zadanie własne, jakim jest utrzymanie przedszkoli, jest to
kwota ponad 11 mln. Świadczy to zdecydowanie o tym, że zadania oświatowe
są nadal priorytetowym działaniem dla Gminy ostrowieckiej. Proszę Państwa!
Urząd wskazuje także dbałość o zadanie w dziedzinie kultury. Są one
dofinansowywane na poziomie roku ubiegłego, mimo trudnej sytuacji
finansowej, jaka dotyka wszystkie samorządy. Otóż, dotacja do Miejskiego
Centrum Kultury to jest kwota na poziomie 2 mln, Biura Wystaw Artystycznych
na poziomie 470 tys. i Miejskiej Biblioteki powyżej 1,4 mln. Podkreślenia
godny jest także fakt, że na zadania sportu i kultury fizycznej przeznacza się
kwotę powyżej 11 mln. Jest to kwota wyższa o 1 mln w porównaniu do roku
ubiegłego. Mając na względzie niewystarczające wpływy z budżetu centralnego
państwa, o czy wspomniał Prezydent, koniecznością staje się prowadzenie przez
Prezydenta, wspólnie z Radą Miasta takiej polityki, która w okresie kryzysu nie
będzie obciążać mieszkańców rosnącymi podatkami. Należy tutaj podkreślić,
że niektóre z nich zostały pomniejszone, np. podatek rolny. O czym wspomniał
także Pan Prezydent, nie zostały także uchwalone takie uchwały, które
pomniejszają, których skutkiem jest pomniejszenie wpływów do budżetu m.in.
opłaty za śmieci i opłata za posiadanie psa. Podkreślenia godnym jest także fakt
zabezpieczenia w budżecie wymaganych środków na zadania opieki społecznej,
pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu. Szanowna
Rado! Klub Radnych „Twój Ostrowiecki Samorząd”, uznając przyszłoroczny
budżet za umiarkowany i zrównoważony, stoi na stanowisku, ze należałoby
wspierać działania Prana Prezydenta zmierzającego jego realizacji.
Przyszłoroczny budżet koresponduje z programem wyborczym naszego
stowarzyszenia „Twój Ostrowiecki Samorząd” w zakresie inwestycji miejskich,
bezpieczeństwa, opieki społecznej, oświaty, kultury i sportu. W związku z tym,
biorąc pod uwagę powyższe, Klub „Twój Ostrowiecki Samorząd” będzie
głosował za przyjęciem budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na rok
2013. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję Panu Przewodniczącemu
Klubu. Pan Radny Robert Martynowski – Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, proszę o stanowisko.
Przewodniczący Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej” – R. Martynowski
– Panowie Prezydenci! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Projekt
budżetu na rok 2013 został zaplanowany z zachowaniem zasady równowagi
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budżetowej. Spełnione zostały wymogi ustawy o finansach publicznych,
zarówno w zakresie formalnym, jak i materialnym. Projekt jest również zgodny
z naszym punktem widzenia w odniesieniu do konieczności stopniowego
zmniejszania zadłużenia naszej gminy, o czym tu było bardzo wyraźnie
wspomniane i naszym zdaniem jest to bardzo, bardzo istotny punkt w tym
projekcie. Jest wiele punktów w projekcie budżetu, który oczywiście będziemy
wspierać, będziemy się starali, by te zadania przedstawione w projekcie były jak
najlepiej, najrzetelniej realizowane. Podsumowując krótko – taki projekt
budżetu jest zgodny z naszą wizją i taki projekt budżetu jest pozytywnie
zaopiniowany przez Klub „Platformy Obywatelskiej”. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu
Przewodniczącemu Klubu i poproszę teraz Pana Przewodniczącego Klubu
„Prawa i Sprawiedliwości” – Pana Zbigniewa Dudę.
Przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – Z. Duda – Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Ja chciałem odczytać
stanowisko Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2013. Budżet Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2013
z pewnością nie spełnia oczekiwań. Mimo zrozumienia dla obiektywnych
trudności, z którymi trzeba się zmierzyć w trakcie jego projektowania jesteśmy
jednocześnie przekonani, że w ramach realnych możliwości nie został
stworzony zgodnie ze wszystkimi potrzebami mieszkańców. W ich imieniu nasz
Klub złożył wnioski do budżetu – praktycznie żaden z nich nie został
uwzględniony. Tym samym trudno oczekiwać, żebyśmy czuli się współautorami
budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2013. Liczby dotyczące budżetu
zapadły nam głęboko w pamięci i znamy je doskonale. Wskazują one wyraźnie,
że najważniejszym założeniem budżetu w dobie kryzysu jest przetrwanie. Słaba
kondycja ostrowieckich firm, niższe dochody mieszkańców i spadające
zatrudnienie wyraźnie wskazują tendencję w mieście. Tak zaprojektowany
budżet nie poprawi tej sytuacji. Budzi to nasze olbrzymie zaniepokojenie co do
słuszności przyjętych założeń. Pozytywnie można odebrać fakt, że przy
szacowaniu dochodów od sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych
przyjęto bardziej realistyczne założenia niż w latach ubiegłych. Cieszy to tym
bardziej, że to właśnie Radni „Prawa i Sprawiedliwości” wielokrotnie zwracali
uwagę na zbyt optymistyczne szacowanie tych dochodów. Szczegółowe analizy
dokonywane podczas komisji i spotkań Klubu Radnych „Prawa
i Sprawiedliwości” wykazują, że przedstawiony budżet nie daje gwarancji, że w
roku przyszłym nastąpi rozwój Ostrowca. Nasze zaniepokojenie budzi również
fakt, że tak skonstruowany budżet może powodować negatywne skutki w
funkcjonowaniu miasta nie tylko w roku przyszłym, ale i w latach następnych.
Biorąc to wszystko pod uwagę, Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” nie
może poprzeć przedstawionego projektu budżetowego. Dziękuję. (stanowisko
Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” stanowi załącznik nr 21 do
protokołu)
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Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu
Przewodniczącemu Klubu i proszę Przewodniczącego Klubu „Sojuszu Lewicy
Demokratycznej o stanowisko.
Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
– H. Rożnowski – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Klub Radnych „Sojuszu Lewicy Demokratycznej” dokonał analizy
przedłożonych przez Prezydenta Miasta projektu uchwały budżetowej na rok
2013. Zapoznaliśmy się również z uchwałą Nr 135/2012 z dn. 10 grudnia
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
w sprawie opinii o projekcie budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na rok
2013 oraz uchwałą Nr 136/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2023. Przytoczone
wyżej uchwały dały podstawę do dokonania oceny projektu budżetu pod kątem
jego możliwości realizacyjnych w aktualnych warunkach gospodarczych.
Po stronie dochodów zaplanowana kwota wynosi 187.195.685 zł, zaś po stronie
wydatków zaplanowano kwotę 180.336.189 zł. Oznacza to, że nadwyżka
budżetu wyniesie 6.859.496 zł, która – jak już mówiliśmy wcześniej – zostanie
przeznaczona w całości na spłatę kredytów i pożyczek. W roku 2013 nie planuje
się zaciągania kredytów i pożyczek powodujących zadłużenie budżetu,
w wyniku czego na koniec roku budżetowego zadłużenie będzie stanowiło
kwotę 62.272.435 zł. Takie działania spowodują, że wskaźnik zadłużenia
wyniesie 33,27% przy ustawowym progu 60%. W sumie przy takich
wskaźnikach budżet, co prawda skromne, ale zapewnia warunki finansowe
dla wszystkich podmiotów finansowo obsługiwanych przez gminę. Niemniej
zwracamy uwagę na brak zapisów w budżecie na bardzo ważną dziedzinę, jaką
jest budownictwo socjalne i komunalne. Jest to bardzo ważny problem
społeczny, ponieważ liczba osób oczekujących na przydział mieszkania
socjalnego corocznie wzrasta. Wśród nich jest wiele osób bezdomnych.
Zdajemy sobie sprawę, że aktualnie obowiązujące przepisy nie zawsze
pomagają, a wręcz czasami utrudniają gminom budownictwo socjalne. Niemniej
jednak, póki co, podstawowym zadaniem Gminy, w myśl tych przepisów, jest
tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w postaci lokali
socjalnych, zamiennych i pomieszczeń tymczasowych. Zapisane jest to
w „Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2013 – 2018”, przyjętym na dzisiejszej sesji Rady Miasta.
Tutaj chciałem się nie zgodzić z Przewodniczącym, ze stanowiskiem Klubu
„Twój Ostrowiecki Samorząd” w zakresie na sport młodzieży i dzieci. Chcemy
zwrócić uwagę na bardzo istotny problem wychowania dzieci i młodzieży
poprzez sport. Nasze miasto określa się miastem sportu. Tymczasem nakłady
finansowe na funkcjonowanie amatorskich klubów sportowych szkolących
dzieci i młodzież, zaplanowane na rok 2013 są zdecydowanie mniejsze. Może
to spowodować ograniczenie działalności tych klubów oraz uniemożliwić
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im udział w imprezach sportowych, a niektóre z nich mogą całkowicie przestać
funkcjonować. Wnosimy więc do Pana Prezydenta, aby w trakcie roku
budżetowego, gdy pojawią się jakiekolwiek wolne środki finansowe, podjąć
działania w zakresie budownictwa socjalnego oraz poprzez konkursy wspomóc
funkcjonowanie sportu dzieci i młodzieży w ramach upowszechniania kultury
fizycznej.
Klub
Radnych
„Sojuszu
Lewicy
Demokratycznej”
– po przeanalizowaniu całości przedstawionego projektu budżetu
i przedstawieniu swoich wniosków – uważa, że budżet z ekonomicznej
konieczności jest skonstruowany zgodnie z realiami. Głosować będziemy
za jego przyjęciem. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo
Radni! Projekt budżetu był debatowany na wszystkich komisjach, debatowany
był w klubach, znamy stanowisko wszystkich klubów, niemniej jednak
dla formalności zadaję pytanie – czy Państwo Radni mają jeszcze jakieś słowo
do dodania w kwestii tegoż budżetu? Proszę bardzo, Pan Radny Sajda.
Radny Wł. Sajda – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Ja mam takie pytanie. Panie Prezydencie! Z tego, co Pan mówił, że będzie
remontowany, malowany dach na pływalni. Ja, przeglądając budżet, nie widzę
żadnej kwoty, żeby przeznaczone było na remont konstrukcji dachu na pływalni.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Chciałem Pana Radnego zapewnić, że jak mówię, to wiem, co mówię, jak
mówię, to nie kłamię. Będzie remontowany w miesiącu lutym, już jest przerwa
technologiczna, jest. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Czy Państwo Radni – jeszcze dla
formalności zadaję pytanie – mają jeszcze jakieś pytania, uwagi do projektu
uchwały Rady. Jeżeli nie, a przepraszam, Pan Radny Edward Kunat,
przepraszam, Panie Edwardzie, ale rękę wyżej, albo przynajmniej zaświecić ten
mikrofon, to będę wiedział.
Radny J. E. Kunat – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja tam też chciałem
dołożyć swoją cegiełkę do tego budżetu, mianowicie mam tu kulka takich
pozycji, które chciałbym dzisiaj dotknąć, które mają naprawdę dość już długi
okres obiecanek, że to będzie wykonane. Pierwsza z nich to dla mnie jest brak
w budżecie pozycji takiej jak poręcze i zjazd przy schodach w rynku
ostrowieckim, centralnym. Druga pozycja – tak tylko fragmentami – kiedy była
rewitalizacja Śródmieścia, nie wykonano chodników ani jezdni na ul. Stodolnej,
przecież to jest śródmieście miasta. Od wielu lat mieszkańcy nie mogą się
doczekać chodnika w Rynku Denkowskim, na słynnym już odcinku
od ul. Rudzkiej do ul. Ostrowieckiej. Ulica Tomaszów boczna – no, wykonana,
wprawdzie z poślizgiem kilkuletnim, no ale wykonana, ale cóż z tego, jak ona
stanowi w tej chwili jak wyspę, nie ma dojazdu do tej ulicy ani z jednej,
ani z drugiej strony. Brakuje 40 dosłownie metrów na połączenie z asfaltem
przy ul. Ogrodowej, Panie Prezydencie, ludzie mówią, że aż wstyd, naprawdę to
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jest wstyd. Zadają po prostu mieszkańcy pytanie, kto buduje te drogi
– hydraulik, szewc, elektryk? Kto to buduje właściwie? Dlaczego w naszym
mieście nie ma stanowiska urbanisty, nie ma architekta? Nie powiem też
również, co mnie też osobiście boli, bo mieliśmy spotkanie na tej sali
z Księdzem Biskupem, była mowa – i sam tu zgłaszałem – pozycja ochrona
środowiska, ochrona zabytków. Proszę Państwa! To dla mnie jest nie do
przyjęcia. Zaledwie z dziesięciu podniesiono na 5 tysięcy. Przepraszam, dla
mnie to jest nie do przyjęcia. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo
Radni! Ja mam taką prośbę – to są już tematy, które raczej dotyczą interpelacji,
które poruszyli Panowie Radni. Było to jeszcze raz – powtarzam – debatowane
wielokrotnie na komisjach i w związku z tym nie rozszerzajmy dyskusji
o poboczne debaty, dlatego, że po prostu skupmy się na meritum sprawy. Jeżeli
Pan Prezydent coś zechce dołożyć, proszę bardzo.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Jedno zdanie. Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo Radni? Wielu rzeczy tam nie ma, które bym
chciał. Nie ma drogi przy moim domu, nie ma 40 km innych dróg, które są
nieutwardzone w naszym mieście. To trzeba kroić, mierzyć siły na zamiary. My
mamy takie środki, jakie mamy. Przede wszystkim nie zgodzę się z Państwem.
Ja wiem, że to takie prowokacje. To nie jest budżet na przetrwanie. To jest
świadome i celowe działanie, żebyśmy zmniejszali deficyt i byli przygotowani
w 2015 roku na to, żeby były środki. Nie chcę, żeby ktoś, kto wygra wybory
w roku 2014 powiedział, ze Wilczyński zostawił po 8 latach zadłużony budżet,
nieprzygotowane projekty i nic nie mogę zrobić, albo my radni mamy
skrępowane ręce, bo tak rządził. Po kilku latach budżetów deficytowych, tam
gdzie kredyty braliśmy, bo mieliśmy, sensownie mogliśmy je wydać dołączając
te nasze pieniądze do środków Unii Europejskiej, to były lata inwestycji.
Wydatki majątkowe kilka lat pod rząd były ok. 30%, teraz zjeżdżamy do 15%.
Tniemy administrację, co też chciałem zauważyć, wydatki na administrację
są pocięte. I szykujemy się tymi siłami, które są w Urzędzie Miasta do absorpcji
środków unijnych. Bo dzisiaj – proszę Państwa – ja nie jestem pewien,
że w miesiącu marcu czy kwietniu nie dojdzie do rewizji budżetu centralnego.
Koledzy kolegów z PIS – u z Parlamentu są przekonani, że do tego dojdzie.
Ja też na 80% uważam, ze będziemy, dostaniemy kiedyś w piękny dzień kartkę,
żebyśmy sobie podatek, dochody zmniejszyli po stronie dochodów z budżetu
państwa ok. mln złotych z PIS –u, bo ja już to w swoim życiu przerabiałem,
z PIT – u – przepraszam, bo to już w swoim życiu przerabiałem. Moi drodzy
Państwo! To jest budżet naprawdę na miarę tego czasu, gdzie wszędzie
gospodarka się na świecie zwija. Polska jest, ma znaczny spadek wzrostu
gospodarczego. Nie ma co się spodziewać cudu, że będziemy „zieloną wyspą”.
Ja staram się tak gospodarować środkami, że zobaczcie – pisze się o wszystkich
innych, że mają problemy z płynnością budżetu – u nas problemu z płynnością
nie ma, a nawet dochodzi do absurdów – powiem – że pożyczam pieniądze
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samorządowe państwu polskiemu, żeby ludziom przez świętami wypłacić
z funduszu alimentacyjnego, bo dotacji nie dostaliśmy od państwa. Do tego
dochodzi. I, proszę Państwa, w takich warunkach musimy pracować. Nie
spodziewajmy się, ze 2013 rok to będzie jakiś ewenement, że nagle nam tu się
wszystko gospodarka ożywi, bo sygnały z lewa, z prawa odbieramy. Bądźmy
dobrej myśli, że nie będzie gorzej. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Pan Radny Dariusz
Kaszuba jeszcze chce zabrać głos. Proszę bardzo.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panowie
Prezydenci! Szanowni Państwo! Chciałbym jeszcze dopytać odnośnie budżetu
w jednej kwestii. Otóż, jeżeli mamy ten projekt przed sobą, to na stronie 39 jest
informacja o tym, ze przeznacza się pewne środki na sport szkolny. Ja zdaję
sobie w pełni sprawę z tego, ze słowo „kryzys” padło dzisiaj wiele razy,
odmienione przez kilka przypadków. Padły również słowa, ze Ostrowiec jest
miastem sportu. Jak to się ma do tej pozycji, kiedy zaplanowano w zeszłym roku
180 tys. zł na to, żeby upowszechniać kulturę fizyczną i sport właśnie wśród
dzieci i młodzieży, wśród tych, którzy są nadzieją rozwoju sportu
a równocześnie kształtowania odpowiednich postaw zdrowotnych. Ten budżet
zakłada zaledwie 70 tys. zł na ten cel – mówię tutaj o pozycji na stronie 39
w pkt 7, zaś już następna pozycja przynosi informację o tym, ze dotacje inne
wynoszą aż 400 zł, 400 tys. zł – przepraszam – co stanowi oczywiście ogromny
skok w porównaniu z innymi danymi. Dlaczego o 110 tys. w budżecie na ten rok
zmniejszono właśnie środki przeznaczone na rozwój sportu wśród dzieci?
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Proszę.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Nie
zgodzę się ze stanowiskiem, że zmniejszono. Zmieniliśmy przecież system
finansowania sportu w trakcie roku. Uchwałą o dotacjach – nie pamiętam
miesiąca, w którym została podjęta – stwierdziliśmy, że będziemy dawać
dotacje dla klubów, żeby wypłacali stypendia z tych dotacji itd., itd.
Sumarycznie pieniądze na sport będą na poziomie roku ubiegłego.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Proszę bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Jeżeli nie ma żadnych innych głosów,
a nie widzę, przechodzimy wobec tego do głosowania. Kto jest za przyjęciem
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2013? Proszę, kto
jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że uchwała – uchwalenie budżetu Gminy Ostrowiec na rok 2013 –
14 głosów było za, przy braku głosów przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących
się.
Radni RM stosunkiem głosów: za – 14, przy 7 głosach wstrzymujących się
i braku głosów przeciw podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
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Patrz uchwała Nr XXXIII/159/2012 – załącznik nr 22 do protokołu.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Panie Prezydencie! Nim Panu oddam
głos, chciałbym sam od siebie powiedzieć jedno zdanie – otrzymał Pan od Rady
Miasta „zielone światło”. I każdy sobie chyba zdaje sprawę, że z tym budżetem
trzeba się borykać przez cały 2013 rok. Szanować trzeba również i stanowiska
tych, którzy mają wątpliwości i tych, którzy wątpliwości nie mają. Ja natomiast,
ze swojej strony życzę, aby Pan ten budżet zrealizował zgodnie z założeniami
i zamiarem. Proszę bardzo.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Ja chciałem podziękować, podziękować tym, którzy byli za i tym, którzy nie
byli przeciw. Ja postaram się w tych trudnych czasach, żeby nie zawieść
zaufania. Mam nadzieję, że uda mi się wiele rzeczy zrealizować, takich, żeby
ten budżet zrealizować w sposób bardzo dobry. Wierzę, że uda nam się również
dopiąć te wszystkie systemy, nad którymi pracujemy i nie dojdzie do zachwiania
płynności budżetu. Największa obawa, którą dzielę się z Państwem to jest
płynność budżetu po 1 lipca 2013, czy tam 1 sierpnia, bo Senat
najprawdopodobniej da jeden miesiąc dłużej dla samorządu.
Myślę,
że będziemy wspólnie nad tym budżetem pochylać się jeszcze niejednokrotnie,
co najmniej raz w miesiącu, bo taką mamy średnią. Na pewno te głosy, które
docierają od Państwa w sprawie potrzeb, tych drobnych potrzeb. tych większych
potrzeb, dla mnie to nie są głosami, które pozostawiam obojętne. To są głosy,
które rozumiem, bo ja wiem, że dla niejednego mieszkańca, dla mieszkańca
ulicy X to najważniejsze jest to, że on wychodzi i wchodzi w błoto, dla
mieszkańca ulicy Y jest to, że nie ma barierki, nie może zejść bezpiecznie
po schodach. Ale na to wszystko są potrzebne pieniądze. A dla przedsiębiorców
dzisiaj to najważniejsze jest to, żeby funkcjonowały firmy, żeby przedsiębiorcy
wypłacali wynagrodzenia. Bo jeżeli my byśmy ich jeszcze bardziej przycisnęli
w tym trudnym czasie – a chociażby w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu,
przedwczoraj miałem kryzys na Starym Zakładzie, gdzie z powodu nie płacenia
przez jedną firmę kilka innych miało zagrożoną produkcję. Zagrożenie
produkcji w tych firmach to jest kilkaset miejsc pracy, które są w sposób
niezawiniony przez swoich zarządzających zagrożone. I tak to się wszystko
kręci. Dlatego bądźmy dobrej myśli. Dziękuję serdecznie jeszcze raz
za głosowanie.
13)Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję Panu Prezydentowi
i przechodzimy do punktu ostatniego – 12 – w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 – 2023, pochodna
oczywiście budżetu Gminy. Czy Państwo Radni mają jakieś uwagi do projektu
uchwały? Bardzo proszę, Pan Wojciech Lesiak.
Radny W. Lesiak – Ja w kwestii formalnej, Panie Przewodniczący, że teraz jest
13 projekt uchwały, a nie 12, bo Pan Prezydent dołożył nam jedną uchwałę
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w trakcie, także trzymajmy się tej numeracji, bo w końcu nie będziemy
wiedzieć, nad czym procedujemy. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo Panu za zwrócenie
uwagi, rzeczywiście dołożona była jedna, jeden punkt, dlatego zmienił
kolejność. Dobrze, dziękuję. Wobec tego, przyjmuję tą uwagę z całą pokorą,
Panie Radny, bo rzeczywiście miałem numer 12 napisany. Kto z Państwa
Radnych zabiera głos w tej sprawie? Jeżeli nie, proszę o głosowanie. Kto jest za
przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej? Dziękuję bardzo. Kto jest
przeciwny? Kto się wstrzymał. Dziękuję serdecznie Państwu. Stwierdzam, że
uchwała została przyjęta 14 głosami, przy 7 głosach wstrzymujących się i braku
głosów przeciwnych.
Radni RM stosunkiem głosów: za – 14, przy 7 głosach wstrzymujących się
i braku głosów przeciw podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2023.
Patrz uchwała Nr XXXIII/160/2012 – załącznik nr 23 do protokołu.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Szanowni Państwo Radni! Przed
punktem VI i VII i VIII ogłaszam przerwę 15 – minutową.
Przerwa trwała od godz. 13.20 do godz. 13.45.
Ad. VI./Odpowiedzi na interpelacje i zapytania:
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Przerwa trwała dwadzieścia minut.
Proszę wybaczyć. Ale wiem, że się wszystkim spieszy, jesteśmy przed świętami.
Przechodzimy zatem do punktu szóstego – odpowiedzi na interpelacje
i zapytania. Bardzo proszę, głosu udzielam Panu Prezydentowi.
Prezydent – J. Wilczyński – Po kolei, może parę słów zacznę od ul. Polnej.
Ja powiem tak – wydaje mi się, że w tej sytuacji jaka miała miejsce, udało nam
się wszystko zrobić dosyć sprawnie. Nawet powiem – bardzo sprawnie.
Ja, naprawdę, służby wszystkie, które pracowały od nocy: Straż Pożarna,
Policja, Straż Miejska, MWiK, pracownicy MEC-u, którzy uwijali się w tym
mrozie spawając tą rurę, pracownicy ZUM-u, MPRD, Urzędu Miasta.
Bo lokalizowaliśmy w nocy właścicieli garaży, po to żeby sprawdzać czy tam
nie było kogoś w środku, tak żeby ich poinformować o tym. Pracownicy
Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta. Nie wiem czy wszystkie służby
wymieniłem – Pogotowie Gazowe, Zakład Energetyczny. Policja już mówiłem,
bo policja dostała później posiłki z Kielc. Czyli tutaj współpraca również
z Komenda Wojewódzką Policji. Zasługują naprawdę na duże słowa uznania.
Udało mi się w ciągu godziny od pozyskania informacji zwołać już pierwsze
posiedzenie sztabu kryzysowego. Nawet Dyrekcję MCK-u muszę pochwalić,
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bo ja obudziłem o czwartej rano z prośbą o barierki. Dzięki tym barierkom
mieliśmy mniejszy problem z ciekawskimi. Dobrze, że mnie gdzieś olśniło
i przypomniało mi się, że mamy barierki, i możemy to obstawić. Bo pod taśmę
ludzie nam wchodzili i nie zwracali na nic uwagi, a za jakąś godzinę chodnik się
zapadł całkowicie. Także, moi Drodzy Państwo, sytuacja jest trudna. Prace
porządkowe potrwają jeszcze trochę. Teraz geolodzy tam są na miejscu.
Za jakąś godzinę, półtora będziemy mieć mniej więcej decyzje czy możemy już
to usuwać, czy nie. Ja bym wolał, żeby była na tak, że nie ma zagrożenia dla
budynku szkoły, bo to też może iść w tamtym kierunku, niestety. Także takie
sytuacje niestety się zdarzają nie tylko w filmach katastroficznych, czego
dotknęliśmy. Ale system nam się sprawdził. Ja mam jeszcze takich cichych
bohaterów, których z imienia i nazwiska nie znam. Ale to są mieszkanki bloków
pobliskich, które wyszły w środku nocy, zabezpieczyły same stając na drodze,
żeby nikt tam nie wjechał i powiadomiły wszystkie służby. Te osoby na pewno
zasługują na słowa uznania za wzorową postawę obywatelską. Myślę, że uda mi
się je namierzyć, zaprosić i podziękować tutaj, bo taka postawa to jest wzór do
naśladowania. Na pewno teraz będzie bardziej zrozumiała moja decyzja
dlaczego zamykam fontannę. Nie pozwalałem, nie dałem się opinii publicznej
namawiać do tego, żeby fontanna chodziła, bo jak gdzieś woda ucieka, to ona
gdzieś musi odpływać. Jeżeli chodzi o skarpy, to problem skarp monitorujemy
na bieżąco. Ja sobie zdaję sprawę, że mamy przykłady gdzie w skutek kiedyś
tam ingerencji człowieka zostały pewne realia zakłócone. Tak, jak tutaj no
widać, że to była też ingerencja człowieka w ten teren. Zasypane innym
materiałem, glina pod spodem i to później popłynęło po tym wszystkim. Tak
samo interwencja z wycięciami drzew, czasami trzeba o tym pamiętać.
Będziemy się temu przyglądać. Myślę, że najbliższe dni to współpraca z PIGem - Państwowym Instytutem Geologicznym, odnośnie tego co się tam
wydarzyło. Ocena sytuacji i dalej odnośnie tego, żeby zwiększyć poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych tych bloków, bo tym już w środku
nocy Państwo byli bardzo zaniepokojeni. I część, mimo to, że odwołałem
ewakuacje po upewnieniu się, że nic im nie grozi – część osób stwierdziła,
że jednak woli do Ośrodka Interwencji Kryzysowej iść w nocy. I poszła, bo się
bali ludzie przebywać we własnych mieszkaniach. Także, na pewno się
będziemy tym zajmować i to nie jest jakiś tam prosty temat, tym bardziej, że
Ostrowiec Świętokrzyski na mapie osuwisk się znajduje, jako miejsce zagrożone
osuwiskami – Góry Świętokrzyskie mamy z boku. Także, jeżeli chodzi – mamy
tak położone miasto, jak mamy położone. Tutaj się na Dolinie Kamiennej
kończą się Góry Świętokrzyskie. Nie na darmo mówimy dół miasta, góra miasta
również, itd., itd. A jeszcze jak do tego dochodzi tandetna robota z lat
pięćdziesiątych czy sześćdziesiątych, że na 22 lipca coś musiało być oddane
– nie ważne jak, to są takie skutki, jakie są. Bo, jak można było dopuścić
do tego, żeby pod drogą jakiś obiekt przepustu się znajdował, gdzie to naturalny
zbiornik się zrobił. Nie wiem na ile ingerencja przy budowie garaży, również nie
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spowodowała, że ta skarpa została osłabiona, bo ona była pewnie wybrana.
Ile tutaj różnych czynników na tą katastrofę wczorajszą się składa, to trudno tak
jednego dnia określić. Na razie, to myślę, że na chłodno na pewno będziemy się
tematem zabezpieczenia skarp, sprawdzenie oceny – zajmować. Radny
Wł. Sajda – przekazał podziękowania. Odnośnie szaletu. Ten szalet, gdyby nie
dewastacje ciągłe- on spełnia wszystkie wymogi nowoczesności, tylko ludzie
muszą do tego dojrzeć. Tam jest ustawiony obok TOI-TOI. Był ustawiony
TOI-TOI. Sprawdzę to, będzie ustalony TOI-TOI, bo innych możliwości na tą
chwilę nie ma. I tutaj Pan Sajda dalej atakuje mnie o tomograf. Mogę
powiedzieć, tak – nie o to chodzi. Tylko sprawa tomografu i kwoty, która wtedy
tam padła. To była kwota, na tamten moment nie do przejścia. Ja, jeżeli chodzi
o „sztuczną nerkę” – z Dyrektorem szpitala w sposób cywilizowany już
rozmawiamy na ten temat od dłuższego czasu. Powiedziałem: „Inni dadzą, to ja
też dam.” Bo to chodzi o to, żeby również zmobilizować moich kolegów
i Państwa kolegów radnych z ościennych gmin. Inni dali, dlatego ja zwrócę się
do Państwa z propozycją w przyszłym roku, żebyśmy również jedną nerkę
zakupili. Bo skoro, radni Waśniowa, czy Kunowa tam złożyli się i kupili jedną,
to my kupmy również. O już się zaczyna licytacja. W miarę możliwości
budżetowych pomóżmy. Ja uważam, że to jest na tyle ważne, żeby mieszkańcy
Ostrowca Świętokrzyskiego nie jeździli do Sandomierza, czy gdzieś na dializy,
tylko mieli na miejscu. Jak będzie potrzeba, że dwie załatwią sprawę, to na
półtora my damy, a na pół niech sobie znajdą. No bo trzeba, tak w ten sposób
rozmawiać, bo tak to by ta ręka, która po pieniądze do nas jest z każdej strony
wysuwana, bo to nie jest tylko szpital. To jest policja, straż pożarna
i oni wszyscy maja potrzeby, tak? Tylko, że państwo zostało tak skonstruowane,
że to w inny sposób powinno być finansowane. Ale, jak jest pastwo niewydolne,
to musimy pomagać, po to żeby zabezpieczyć naszym mieszkańcom
te najważniejsze potrzeby. I dochodzimy do tematu, który mnie bardzo tutaj
zabolał, Panie Radny. Pan mi zarzucił kłamstwo w sprawie pracowników
zwolnionych z MPK. Proszę Pana, ja nie kłamię. Ja teraz Panu przeczytam – nie
podam nazwisk – a Pan mi odpowie czy byli pijani, czy nie byli pijani. Może ja
skończę, dobrze? Notatka służbowa 16 listopada, badanie o godz. 8.22 –
zawartość alkoholu 1,14 promila; 8.35 – 1,18 promila. To jest jeden pracownik.
Drugi pracownik: badanie 21.16 – 1, 68 promila; badanie godz. 21.25 – spadło
do 0,64, pracownik się nie zgadza. Przyjeżdża policja i tutaj już jest 0,26
miligrama – pierwsze badanie; drugie badanie przy policji –0,24. Pracownik się
nie zgadza. Jadą do szpitala. W szpitalu badanie godz. 23.00, czyli już dwie
godziny po akcji 0,83 promila we krwi. Tak to proszę Państwa wygląda. Czy ja
kłamię?
Radny Wł. Sajda – Panie Prezydencie, mnie interesuje świadectwo pracy. Oni
nie zostali zwolnieni za wódkę. Zostali zwolnieni za porozumieniem stron.
Prezydent J. Wilczyński – Szanowny Panie Radny. Jeżeli mówimy o tym
– mogę kontynuować? Ja nie chcę o tym mówić, ale jestem do tego zmuszony.
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Dlatego, że to są ludzie. To są wciąż ludzie, którzy pozostają na rynku pracy
i będą szukać tej pracy. Jeżeli pracownik dostał z art. 52 wypowiedzenie, i sam
napisał pismo poparte przez związki zawodowe, że długoletni pracownik
i Prezes poszła na zgodę, że przyjmuje jego wypowiedzenie pracy, to kto jest tu
zły? Po co ten temat poruszamy?
Przewodniczący RM – J.W. Kotasiak - Proszę Państwa, sekundeczkę, proszę
opanować sytuację, bo zaczyna się gwar robić. Pan chce zabrać głos Panie
Radny? Proszę.
Radny Wł. Sajda – Panie Prezydencie, jak Pani Prezes jest taka dobra, to byli
dobrzy pracownicy, jak sama mówiła, to powinna był ich wziąć nie zostawić,
tylko skierować na leczenie, żeby się zgodzili na leczenie i zostawić.
Prezydent J. Wilczyński – Dochodzi do absurdu. My, jako osoby publiczne
powinniśmy potępiać picie w pracy. Ja potępiam, ja Państwu mówiłem.
W zeszłym tygodniu zmusiłem, znaczy wysłałem, bo dostałem sygnał
od mieszkańców, że pięciu pijanych pracowników ZUM-u pracowało przy
ul. Focha. Kazałem Dyrektorowi załatwić sprawę i zameldować.
O godz. 14.00 zameldował, że miałem rację. Byli pijani, mieli powyżej promila,
nie szanują pracy – inni czekają na pracę. Ludzie przychodzą do mnie, mam
kolejki – dwadzieścia, trzydzieści osób. I ja nie będę tolerował pijaństwa
w podmiotach podległych gminie. Bo inni przychodzą i płaczą, i może by
wykonywali to lepiej, uczciwiej. Prace trzeba dzisiaj szanować. Ja nie będę
tolerował prezesów, którzy tolerują. Rozumiecie o co chodzi? Dobrze, dziękuję.
Jeśli chodzi o krótkie MAN-y jeszcze – momencik – przedmiotem leasingu były
autobusy używane rok produkcji 1996 i 1997. Naprawy dotyczą automatycznej
skrzyni biegów. Spółka cały czas mówi, że chce nowy tabor, tylko nie ma za co
kupić. Jeśli nie ma się tego co się lubi, to się lubi co się ma. Niestety koszt
leasingu używanego autobusu jest taki, który spółkę na to stać. A koszt leasingu
nowego na tą chwilę może niekoniecznie. Jeżeli chodzi o diagnostykę. Na dzień
dzisiejszy nie ma żadnej umowy przedwstępnej oddania w dzierżawę. Za to jest
ogłoszenie do Urzędu Pracy przekazane w zakresie zatrudnienia pracowników
mechaników diagnostyków. Pozostałe kwestie w tej sprawie może Pan
rozmawiać z Panią Prezes. Choć, jeżeli się pracownicy nie znajdą, to trzeba
szukać różnych, innych alternatyw. Ale kontekst Pana wypowiedzi też mi się nie
podobał, bo wyszło na to, że Pani Prezes polowanie robiła na uczciwych
pracowników po nocach, żeby ich zwolnić, po to żeby jakiś przekręć zrobić
na diagnostyce. Jak ktoś lubi „Fakty” i inne „Super Expresy” czytać, sensacje,
to mógłby tak wywnioskować z Pana wypowiedzi, że ona chodziła po nocach
itd., po to żeby uprzykrzać życie. To jest nasz obowiązek pilnować
przedsiębiorstw, którymi zarządzamy. Ja uważam właśnie, że jakby więcej osób,
które biorą pieniądze jako prezesi, dyrektorzy itd. pracowało nie jak leci od 7.00
do 15.00, tylko pracowało tyle za ile im płacą. Bo my mamy tzw. nieoznaczony
czas pracy. Niby kodeksowo 40 godz. w tygodniu, tylko jak ja bym się tego
trzymał i tutaj te osoby, które obok mnie siedzą, to my już od września
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powinniśmy być na urlopach, na wolnym. Bo taka jest prawda. Bo to jest tylko
teoria w kodeksie pracy, że osoby zarządzające 8 godz. pracują. Jakie zyski
przynosiła stacja diagnostyczna – to wszystko będzie na piśmie, bo po prostu nie
wiem.
I takie słowa, „żenujące” itd. w Pana wypowiedzi to naprawdę – powiedział
Pan, bo ja sobie to zapisałem, jako jedyne słowo. I tyle. Pan Radny Robert
Post- osiedle 25 – Lecia PRL – myślę, że tą sprawę to załatwimy poprzez jakieś
spotkanie zainteresowanych stron, bo tam podmiotów jest zbyt dużo. Pani
Radna B. Buszkiewicz – jak Pani to mówiła, to ja się zgadzam, że te odjazdy
powinny być dostosowane. Chodź mam tutaj na piśmie, że po 6. 10, po 6.21, po
6.25, po 6.18 i po 6.10 odjeżdżają różne inne autobusy, którymi można się
przesiąść i dojechać do miasta. Ale ja się zgadzam, że jeżeli nie byłoby
większego problemu, to ten 5.55 powinien wyjechać 6.07 wyjechać i może by
część osób trochę więcej jechało. Bo uważam, że system u nas nie jest
doskonały. I tutaj te Pani wątpliwości czy nie zależy nam na pieniądzach, to cały
czas mamy również. Bo nad tym systemem musimy wciąż pracować
i takie sygnały wykorzystywać.
Radna B. Buszkiewicz – Czy mogę dwa słowa do wypowiedzi Pana Prezydenta?
Przewodniczący RM – J.W. Kotasiak - Proszę bardzo.
Radna B. Buszkiewicz – Bo widzę, że chyba jest Pani przedstawicielka MPK- a
- Pani Dyrektor, bardzo mnie to cieszy. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam
- nie jestem drobiazgowa, bo jako radna wiem o problemach. Tylko mi chodzi
o jedna rzecz – linia 43 w połowie jest niewykorzystana, bo jest ulica zamknięta.
Wiadomo. Dojeżdża do rynku i ludzi bardzo to denerwuje. Niekiedy bardzo
tłumaczę, bo przyjadą kierowcy obydwaj i siedzą, i OK. A ludzie taksówkami
jadą. I niekoniecznie mi chodzi o pielęgniarki, których jest około 15 z okręgi,
które u mnie były, bo to są i na ortopedii, na neurologii – są odcinki bardzo
ciężkie, ale są osoby, które mieszkają na Wólce i proszę mi wierzyć – linia
autobusowa kończy się w rynku w Denkowie, a 2 km, taka dziewczyna po nocy,
jak można to sobie określić – zasuwa dosłownie pieszo. Drugie osoby
na ul. Samsonowicza: bloki 55 bez żadnego połączenia autobusowego
– bez żadnego. Uważam, że moja ta prośba jest taka naprawdę wielce skromna
i jestem świadoma co mówię. Bo skoro odjeżdża autobus 5.55 – czy nie można
dosłownie 10 min. i sprawę załatwia. I wtedy już nikt, nawet jak się zwróci
do mnie, jako radnej, to powiem: „Nie ma Pani racji, niech się Pani pospieszy,
niech Pani zdąży.” Ale jeśli on odjeżdża za pięć szósta, to jak powiedzieć
ludziom, jak do szóstej pracują? No, nielogiczne według mnie. Tym bardziej,
że dwa miesiące jeździł samochód po tej mojej interwencji u Pani Prezes, którą
bardzo szanuję, bo bardzo mam takie dobre jakieś rozmowy z Panią Prezes.
I nie wiem dlaczego – moje zapytanie dotyczyło - co wpłynęło, że ten autobus
ponownie na 5.55? Gdzie dwa autobusy jadą do tej samej dzielnicy. To już
całkowicie tego nie rozumiem.
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Prezydent J. Wilczyński – Ja też niekoniecznie, dlatego myślę, że Pani Prezes
Pani wytłumaczy. Panie Przewodniczący, oddałem sobie głos, żeby
kontynuować.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Proszę bardzo.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Później mieliśmy wystąpienie Pana Posła
Górczyńskiego – tak świątecznie powiem – chciałbym, aby słowo ciałem się
stało i ta pomoc rządowa do nas jakaś dotarła, bo będzie ciężko, bo to będą
miliony złotych potrzebne. Radny Mrugała – mówił do Przewodniczącego, ale
też muszę się wtrącić. Słów: dziękuję, przepraszam i proszę nigdy nie jest
za dużo. I kiedykolwiek one nie padają nie powinny nikomu przeszkadzać.
Dziękuję serdecznie.
Przewodniczący RM – J.W. Kotasiak - Dziękuję. Ja chciałem również tutaj
– no nie jest obecny Pan Radny Piotr Mrugała – ale ona była adresowana do
mnie konkretnie, ta uwaga – chciałem tylko odpowiedzieć formalnie tym razem
do protokołu wyłącznie, bo Pana Radnego już nie ma w tej chwili – że ja nie
mogę egzaminować radnych, co mają do powiedzenia w interpelacjach – czy to
jest pochwała, czy to jest nagana, czy to jest zapytanie. Po prostu zabierają głos
z obowiązującym regulaminem i ja ludzi, osoby dopuszczam. Natomiast w treści
ich ja nie mam prawa ingerować. Tyle. Dziękuję.
Ad VII./ Odpowiedzi na zapytania dot. sprawozdania z prac Prezydenta
Miasta:
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Przechodzimy do punktu VII
– odpowiedzi na zapytania dot. sprawozdania Pana Prezydenta i Pan Radny
Zbigniew Duda zadawał pytanie. Proszę bardzo.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Ja chciałem, w imieniu moim, Pani
Dyrektor, Pani Skarbnik podziękować Panu Radnemu Dudzie. Po tym napięciu,
jakie było przez ostatnie 24 albo więcej godzin w nas, po tej nieprzespanej
wczorajszej nocy, rozładował Pan w nas to napięcie, które było. Naprawdę,
dziękujemy za spostrzegawczość.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo.
Ad VIII./ Sprawy różne:
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak - Przechodzimy zatem do punktu
ostatniego – punktu VIII – sprawy różne. Proszę bardzo.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Wysoka Rado! Szanowni Państwo Radni.
Chciałem wszystkich Państwa zaprosić, już tradycyjnie po raz siódmy
na Wigilię na Rynek, gdzie spotykamy się z mieszkańcami – o godz. 10.30
w najbliższą sobotę zapraszamy, zapraszam wszystkich.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Proszę, Pan Radny
Zbigniew Duda prosił o głos.
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Radny Z. Duda – Ale to tak, jako taki mały komentarz, bo wszyscy uważnie się
wsłuchujemy w to, co Pani Wiceprzewodnicząca mówiła i wszyscy też znamy
przepisy prawa pracy. Pięć po, Panie Prezydencie, to nie da rady, żeby ludzie
zdążyli, ponieważ o godz. 6, według przepisów prawa pracy, schodzą dopiero
ze stanowiska. Umyć się itd., czyli 10 po, to dopiero jest to, o czym można
porozmawiać. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący!
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Zaraz, po kolei. Pan Radny Post, Pan
Prezydent, Pani Wiceprzewodnicząca Buszkiewicz.
Radny R. Post – Panie Przewodniczący!
Wiceprzewodnicząca RM – B. Buszkiewicz – Panie Radny Duda! Ja bym może
odpowiedziała Panu. Czy Pan mnie słucha? Proszę mnie posłuchać. Ponieważ
bardzo blisko znam środowisko pielęgniarek – Pan może mniej, Pan zna inne
środowiska – pielęgniarka na zmianę przychodzi przynajmniej 20 minut
wcześniej, jedna drugą w ten sposób zastępuje. I kwestia – tak miałam
odpowiedziane – że pięć minut chociaż żeby mieli na dobiegnięcie. Gdy Pani
Prezes po prostu uzna za stosowne, ze będzie ten autobus 10 po, to chwała za to,
ale mnie chodziło o to, żeby on cokolwiek, ale był po zmianie. Pielęgniarki są
sprytne, są to młode osoby…
Radny Z. Duda – Ale to nie chodzi o sprytność, to chodzi o przepisy pracy. Nie,
przepraszam, że sobie udzieliłem głosu, o kurcze. Słuchajcie Państwo! Nie, no
tak jest, że przepisy nakazują respektowanie ich. Jedyną taką możliwością jest
to, jeżeli jest zapisane w regulaminie wewnętrznym i to 15 minut przed czasem,
jeżeli ma zmiennika, może zejść. Ja tego regulaminu nie znam, natomiast
praktyka pokazuje to, że o 6 dopiero można zejść ze stanowiska pracy.
Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję. Proszę, Panie Prezydencie!
Prezydent Miasta - J. Wilczyński - Panie Przewodniczący!
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Jeszcze Pan Radny Post, może będzie
musiał Pan Prezydent odpowiedzieć od razu, łącznie. Proszę bardzo.
Radny R. Post – Panie Przewodniczący! Panie, Panowie Radni! Panie
Prezydencie! Ja w tym punkcie chciałbym podziękować dwóm osobom – przede
wszystkim Panu Prezydentowi za ten refleks, za tą szybkość działania. Jestem
mieszkańcem dzielnicy, w której to zdarzenie z osuwiskiem miało miejsce,
także działam w spółdzielczości mieszkaniowej, a więc dotyczy to też
żywotnych interesów mieszkańców dwóch bloków, które są po obu stronach
tego osuwiska i o tych osobach Pan Prezydent właśnie mówił. Byliśmy
zatroskani i też analizowaliśmy wszystkie za i przeciw, które tutaj wiązały się
z bezpieczeństwem mieszkańców zasobów spółdzielczych. I druga sprawa,
to chciałem podziękować też Panu Posłowi Górczyńskiemu za ten refleks, za to
inżynierskie podejście do sprawy i mam nadzieję, ze wspólnymi siłami
– to, co deklarował Pan Prezydent – z Powiatem i ze wszystkimi
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parlamentarzystami te działania zostaną pozytywnie załatwione i znajdzie się
dofinansowanie także zewnętrzne na likwidację tego osuwiska. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Proszę, Panie
Prezydencie.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Ja dziękuję za „dziękuję”, ale ja chciałem się odnieść to tego „5 po”. Bo Pan
Radny Duda mówił, że on słucha Pani Buszkiewicz, a ja wsłuchuję się w głosy
wszystkich radnych i jeżeli tydzień, sesja, czy 2 sesje temu Radny Moskalewicz
mówi, że jemu 5 minut wystarczy zejść z 6 piętra po schodach – gdzie facet
waży swoje – i dojść do autobusu, a wychodzi ze stanowiska pracy o 6, a jego
dzień pracy wynosi 8 godzin, bo pielęgniarki pracują 7 godz. 45 min, czyli tutaj
mogę się zgodzić z Panią Buszkiewicz, bo pielęgniarki mają troszkę krótszy
czas pracy, nie wiem, czy to kodeksowo, czy z czegoś, ale wiem, że tak moja
żona ma. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa! Jeżeli
można… Pan Radny Rożnowski prosi o głos.
Radny H. Rożnowski – Panie Prezydencie! Ja przepraszam, nie zabierałem
głosu w tym momencie, kiedy była mowa o sprawozdaniu z prac Pana
Prezydenta, ale jedno mnie zastanawiało – miałem tu podkreślone i chciałem do
tego się ustosunkować. Mianowicie, w jednym tutaj z punktów na stronie 4
pisze Pan, ze dotyczyło, zostało wydane zarządzenia, zmienione zarządzenie
w sprawie zmniejszenia środków na realizację zadania pod hasłem, które się
nazywa: wykonanie remontu, konserwacji urządzeń zabawowych, sportowo
– rekreacyjnych i małej architektury ogrodowej usytuowanych na placach
zabaw, skwerach i zieleńcach. Ja na jednej z sesji zabierałem głos, mówiłem
o placu zabaw na os. Ogrody. Włożyliśmy w to – jako Gmina – ponad 500 tys.,
jakieś 530 tys. zł. I wtedy mówiłem o tym, że – jeszcze był Prezydentem,
Wiceprezydentem Pan Poseł Górczyński – i wtedy mówił o tym, że jeżeli się
wybuduje, zagospodaruje to zrobi się jeszcze monitoring. Na dzień dzisiejszy
ten plac zabaw ulega nagminnej dewastacji. Jeżeli ograniczymy jeszcze środki
na zabezpieczenie, na przypilnowanie tego, to te pieniądze, które włożyliśmy
jako gmina w budowę tego parku, tego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych,
ulegnie całkowitej dewastacji. Także bym prosił Pana Prezydenta, żeby
ograniczenie środków robić oszczędne w tym zakresie. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję. Czy Pan Prezydent będzie
odpowiadał?
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Krótko powiem – najlepiej to, żeby ludzie
nie niszczyli, Panie Przewodniczący, najlepiej tak by było, bo wydajemy bez
sensu setki tysięcy złotych na naprawianie po dewastacjach. zmniejszenie takie
nie wynikało z tego, że my nie chcemy budować placów zabaw. Monitoring to
jest inna pozycja w budżecie. Ja bym chciał jednak ten monitoring, proszę
Państwa, kontynuować ten program, bo on się sprawdza, chociażby
przedwczoraj – gdyby nie ten monitoring, to byśmy nie wiedzieli, czy ktoś tam
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wjeżdżał itd., a tak, to po paru minutach – odczyt z monitoringu – widzimy,
że od strony ul. Mickiewicza itd. na pewno nikt nie wjeżdżał. Monitoring
również, zaobserwowano na monitoringu dokładną godzinę wydarzenia, bo
akurat lampy były i przestały być, czyli wpadły do dołu. Ale z różnych innych
przyczyn ten system monitoringu chcielibyśmy, żeby był rozbudowywany,
również w takich miejscach. Wiadomo – jak jest ławka, to ta ławka kusi, żeby
przyjść, siąść i zrobić coś niezgodnego z regulaminem.
Radny H. Rożnowski – Panie Przewodniczący! W tym miejscu spalono już
4 TOI – TOI przy różnych okazjach – był turniej piłkarski, były zawody
- na drugi dzień zostały TOI – TOI spalone.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Ostatni raz sobie
dam głos, bo mnie już gardło mniej boli, bo wypiłem herbatę. To może
zaczniemy stawiać „sławojki” – zamiast TOI – TOI – „sławojki”. Desek kupimy
– szybciej się pali, mniej śmierdzi, bardziej ekologiczne.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Szanowni Państwo Radni! Bardzo
proszę o chwilę jeszcze uwagi. Do Rady Miasta przyszły życzenia świąteczne
od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Pana
Kowalczyka i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Jarubasa
Adama. Przyszły także liczne życzenia od Rad Osiedlowych, zakładów, spółek
miejskich, zakładów pracy, Straży Pożarnej także. To wszystkie, te życzenia
są to wglądu w Biurze Rady Miasta. Jeżeli nie ma innych spraw, Szanowni
Państwo, ja Państwu wszystkim Radnym życzę spokojnych Świąt, aby nas takie
przygody i katastrofy nie spotkały, jak w dniu wczorajszym, żebyśmy w gronie
rodzinnym spędzili te Święta w jak najbardziej relaksowej atmosferze i sądzę,
w dobrych nastrojach – lepszych, pogodnych – spotkali się w roku przyszłym
– i tu życzę szczęśliwego Nowego Roku. Mam wrażenie, że w tym roku już sesji
nie będzie. Dziękuję serdecznie i zamykam XXXIII sesję Rady Miasta,
aczkolwiek nie gwarantuję, ze to jest ostatnia sesja tego roku. Dziękuję.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 14.20.
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