PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Obrady otworzył Przewodniczący RM – Janusz Wojciech Kotasiak,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00.
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. Wiceprezydent Miasta – Paweł Górniak
4. Sekretarz Miasta – Marzena Dębniak
5. Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
6. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta
7. Przedstawiciele lokalnej prasy, radia i telewizji kablowych
Nieobecni radni: Dariusz Kaszuba, Małgorzata Krysa-Kowal, Wojciech Lesiak,
Piotr Mrugała, Halina Sławek.

Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – przystępujemy do realizowania
programu naszej sesji. Punkt 1 – to jest projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu o stanowisko w tej
sprawie.
Przewodniczący Komisji Budżetu - H. Rożnowski – Panie Przewodniczący!
Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja Budżetowa obradowała 15 minut
przed rozpoczęciem sesji i te dwa projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię.
Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – dziękuję bardzo, czy są jakieś uwagi ze
strony państwa radnych odnośnie projektu tejże uchwały? Jeżeli nie ma, to
wobec tego proszę o głosowanie – kto jest za przyjęciem uchwały? Bardzo
proszę, pan radny Kunat.
Radny J. E. Kunat – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja 27 lutego
składałem interpelację odnośnie oświetlenia ulicznego w naszym mieście.
I proszę państwa, może to nie do tej uchwały, ale uważam, że jest to potrzebne.

Ja nawet dzisiaj pytałem, ile to awarii, jaki to koszt, jaki to koszt utrzymania
tego oświetlenia ulicznego. W całym mieście była ta modernizacja, w tej chwili
też mówi się o modernizacji itd., ale dla państwa wiadomości powiem, że
w 2012 r. było 641 awarii, wymieniono 6500 punktów świetlnych. Koszt, gmina
za to poniosła koszt 276.471 zł. Proszę państwa, jeżeli ta modernizacja stale coś
tam kosztuje nas, a mamy przykład w dniu wczorajszym, że ulica Zygmuntówka
– większość lamp się paliła, a kiedy indziej przyszła rzeczywiście noc, niestety,
odwrotnie – nie paliła się. Coś w tym jest, proszę państwa. Dlatego proszę, żeby
dokładnie tę modernizację przeprowadzić, dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – dziękuję, rozumiem, że to był głos
a’ propos tej uchwały. Czy są jeszcze jakieś głosy z państwa strony?
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Nie
wiem, skąd takie dane są, ja muszę to skonsultować to z wydziałem, coś mi się
wydaje, że raczej wręcz odwrotnie jest. Im więcej inwestujemy w ten system,
tym jest on tańszy w utrzymaniu i mniej płacimy za energię. Przykład również
taki, że staramy się ograniczyć te koszty, chociażby w rozstrzygnięciu przetargu
na dostawę energii elektrycznej dla jednostek gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
gdzie zrobiliśmy przetarg na dostawę łącząc wszystkie – można powiedzieć –
gminne jednostki, również część spółek, uliczne oświetlenie itd. – to będziemy
mieć koszty sumarycznie na dostawę i przesył – ok. 15 do 20% wszyscy
będziemy płacić mniejsze rachunki za energię elektryczną.
Jeżeli chodzi o projekt „Sowa”, to jest szansa, że mimo tego, że udział wynosi
45%, na pozostałą część możemy uzyskać preferencyjną pożyczkę, ale
z ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli wszystko by działało, system może się
zwrócić się po kilku latach, 4 lata dajmy na to i możemy zarabiać wtedy na tym,
bo całe nakłady mogą nam się zwrócić, przede wszystkim jest tu montaż
optymalizatorów napięcia. Jeżeli chodzi o takie awarie, jak przecięcie sieci
światłowód, zdarza się, bo może się zaciąć automat, trzeba to zgłaszać, ja
bynajmniej w ubiegłym tygodniu zgłosiłem, że u mnie na ulicy taka awaria się
zadziała. Służby zareagowały bardzo szybko, myślę, że poprzez takie działania
optymalizujemy wydatki za energię elektryczną.
Również przebudowa oświetlenia ulicznego, ten projekt bierze pod uwagę ulicy
ul. Brody i ul. Traugutta od ronda Solidarności do ronda Republiki
Ostrowieckiej, chcemy w ramach tego projektu te zadania również sfinansować
i myślę, że to są dla budżetu sumarycznie bardzo dobre inwestycje i proszę
o przegłosowanie, bo do jutra jest termin składania wniosków do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska, a chętnych w kraju jest dosyć dużo: podmiotów
gminnych, samorządów – i myślę, że fajnie by było, gdybyśmy odzyskali te
pieniądze, bo rachunki, mniejsze koszty, możemy te pieniądze wydać na
zupełnie co innego. Dziękuję.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Rozumiem, że
w wywodzie pana prezydenta było wyjaśnienie istoty dzisiejszej sesji w trybie
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nadzwyczajnym zwołanej. Proszę bardzo, jeżeli jeszcze dotyczy to projektu
uchwały, bardzo proszę pan radny Edward Kunat.
Radny J. E. Kunat – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Ja moją interpelację, którą się posłużyłem, 27 lutego, dostałem odpowiedź, tak,
że wielkości tych awarii itd., to są wszystko aktualne. To po pierwsze. A po
drugie, na ostatnim zebraniu Rady Osiedla Denków, gdzie pani zgłaszała
potrzebę w ulicy Rudzkiej, w dolnej części ulicy Rudzkiej, że tam ani światła
nie ma, ani żadnego chodnika. Ja przypomnę, że kilka lat temu taką interpelację
– jeszcze w poprzedniej kadencji – i byłem na miejscu z panem
wiceprezydentem wtedy, omawialiśmy tę sprawę. I przydałoby się jednak – tak,
jak ta pani powiedziała – żeby jednak tę sprawę rozeznać i zobaczyć, czy albo
chodnik zrobić w przyzwoitym czasie, albo oświetlenie uliczne. Tak,
że prosiłbym, będę oczywiście głosował za tą uchwałą dzisiejszą, ale proszę
o powrócenie do tamtej sprawy. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – dziękuję bardzo, czy ktoś jeszcze
z państwa ma jakieś uwagi do projektu? Pan prezydent.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Jeżeli
dobrze rozumiem, to pan radny wymienił kwotę 270 tys., żeby to nie było to,
że tyle wydajemy na awarie, bo tak można by było rozumieć, to są koszty
eksploatacji, czyli my tyle płacimy za światło, za utrzymanie. Ale będziemy
płacić, bo musimy to wszystko utrzymywać. I im więcej będziemy budować
tego oświetlenia, te rachunki będą oscylować o parę groszy mniej. A jeżeli
państwo radni słuchają wyraźnie i wsłuchują się w głosy, które dochodzą
z Warszawy, to jeżeli rząd dzisiaj, sejm się zajmuje tym, że będzie „ochronka”
dla najbiedniejszych za energię elektryczną, to możemy się spodziewać za rok
takich podwyżek energii elektrycznej, że wszystko, co w tym zakresie w gminie
robili, to jest zaczątek do tego, żebyśmy nie płacili więcej niż dzisiaj.
Bo podejrzewamy wszyscy, że ceny energii elektrycznej pójdą raptownie w górę
za rok, za dwa. Może jeszcze w tym roku. I wszystkie te działania temu służą.
A cały układ jest dosyć rozbudowany, ja powiem państwu tak: ja wczoraj
jechałem po godzinie 20 przez gminę Ćmielów, przez gminę Bodzechów
i wjechałem do Ostrowca. Wiecie, co sobie pomyślałem? Jak tak nie palił
światła na ulicach, jak u sąsiadów, to byłbym tu zlinczowany. Bo nigdzie się
światła uliczne nie paliły, dopiero w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszyscy
oszczędzają.
Że są braki w pojedynczych lampach – to na pewno dzisiaj nie jest temat
do rozwiązania na tej sesji. My mówimy dzisiaj o oszczędnościach, bo temu ten
program ma służyć i myślę, że w tym kierunku powinniśmy wszyscy iść.
Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – dziękuję bardzo, pan radny Post Robert
– bardzo proszę.
Radny R. Post – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Myślę, że ta
uchwała to jest wyraz mądrej i rozsądnej polityki prowadzonej przez pana
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prezydenta i Rady Miasta, bo my podejmiemy tę uchwałę. I wychodząca
naprzeciw – jak podkreślił pan prezydent – pewnym trendom, które na dzień
dzisiejszy będą także naszym celem.
Myślę, że ta uchwała jest warta poparcia przez wszystkich radnych. Dziękuję
bardzo.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – czy są jeszcze jakieś głosy państwa
radnych? Nie widzę. W związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest za
przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 18 głosami obecnych na sali radnych.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
Patrz uchwała Nr XXXVIII/46/2013 - załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – przystępujemy do kolejnej uchwały,
wiadomo, że skutkującej poprzednią – zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013
– 2023, mamy tu stanowisko komisji wyrażone przed chwilą w tej sprawie.
Jeżeli są jakieś uwagi państwa radnych do projektu uchwały, to bardzo proszę.
A jeżeli nie, to proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały?
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała
została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami obecnych na sali radnych.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013
– 2023.
Patrz uchwała Nr XXXVIII/47/2013 - załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Szanowni Państwo! Sesja nadzwyczajna
nie przewiduje punktu „Interpelacje i zapytania”, dlatego ja tego punktu nie
stawiałem, ale nie omieszkam postawić dodatkowy punkt „Sprawy różne”, bo
chcę tu głos zabrać.
Jeżeli państwo pozwolą, w tym punkcie ostatnim chciałbym poinformować, że
najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu 9 maja br. Następnie będzie
sesją połączona dwóch rad: Rady Miasta i Rady Powiatu – 17 maja br. – będą to
obchody 200-lecia huty.
Informuję również państwa radnych, że w dniu 16 maja w godzinach
popołudniowych organizowany jest wyjazd radnych do Huty Celsa, zresztą o co
państwo radni postulowali, żeby taką wycieczkę do huty, zakładu zamkniętego
bądź co bądź, zorganizować i zwiedzić. W związku z tym, wszystkich chętnych,
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którzy chcą wziąć udział w tej wycieczce, prosiłbym, żeby w biurze obsługi
Rady w terminie do 9 maja to zgłosić.
Proszę państwa, jeszcze jedna rzecz, absolutnie normalne pytanie do państwa –
w dniu 30 kwietnia mija termin składania oświadczeń majątkowych, bardzo
proszę, jeżeli ktoś z państwa zapomniał tego faktu dokonać – a sądzę, że chyba
nikt – to by sprawa została wyjaśniona, dlatego jeszcze przypominam.
Czy państwo radni mają jeszcze jakieś uwagi czy zapytania? Bardzo proszę, pan
radny Sajda włącza mikrofon, co oznacza, że chce zabrać głos.
Radny Wł. Sajda – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Panie Prezydencie! Otrzymałem dzisiaj odpowiedź na zajęcie chodnika przy
ulicy Poniatowskiego przez przedsiębiorcę i powiem panu szczerze, nie będę
czytał, ja tam sobie przeczytam – byłem zszokowany tą odpowiedzią. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – sądzę, że tę sprawę powinni panowie
wyjaśnić poza biegiem sesji, mam wrażenie… Jeśli pan prezydent chce
odpowiadać, to proszę bardzo.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja po
raz kolejny proszę o precyzyjne wypowiadanie się, bo rzuca się jakieś hasełko,
nie wiadomo, o co chodzi i według mnie jest to tylko sianie zamętu i fermentu.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – sekundeczkę, szanowni państwo,
umówiliśmy się, że są sprawy różne, a nie interpelacje i dyskusje, dlatego
bardzo proszę pana radnego Włodzimierza Sajdę, aby po zakończeniu sesji
zechciał panu prezydentowi to wyjaśnić.
Radny Wł. Sajda – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Proszę sobie
przejrzeć odpowiedź na interpelację podpisaną przez pana Kowalskiego. To nie
jest do odczytania.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – dziękuję bardzo panu radnego. Proszę
bardzo, pan radny Kunat.
Radny J. E. Kunat – Panie Przewodniczący! Ja chciałbym sprecyzować, 16 maja
wyjazd do Celsy – o której godzinie?
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – w godzinach popołudniowych, proszę
pani Ania Niedbała wyjaśni.
Kierownik Biura Prezydenta Miasta – A. Niedbała – Proszę państwa! Wyjazd do
Celsy jest zaplanowany na 16 maja. W związku z tym, że większość z państwa
pracuje, więc zaproponowaliśmy, aby to była godz. 15.00. Ponieważ wjazd na
Celsę jest możliwy w grupach 10-osobowych, więc jeśli będzie więcej osób
chętnych, będziemy musieli podzielić państwa na dwie grupy. Wiąże się to
przede wszystkim z uzyskaniem przepustki na teren Celsy i z koniecznością
wydania odzieży ochronnej, tudzież kasków. Dlatego jest o tyle istotne, że
przepustki są wydawane imiennie, więc musicie państwo – najlepiej już dziś –
zastanowić się, 16 to jest czwartek, czy pasuje państwu czwartek, godzina 15.00.
Jeżeli pasuje, najlepiej do dziewczyn, do rady, podać swoje imię i nazwisko, my
was wtedy podzielimy, zorganizujemy transport, zobaczymy, ile będzie osób,
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czy to będzie busik – zobaczymy. Łatwiej byłoby nam to logistycznie ogarnąć,
jakby jak najszybciej państwo o tym zdecydowali. Godzina 15.00.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – dziękuję pani bardzo, rozumiem, że ta
informacja była wystarczająca dla państwa, to są takie, a nie inne wymogi,
kiedyś można było hutę zwiedzać w dowolnym stroju. Ubiorą nas w specjalne
kombinezony – musimy się z tym liczyć. Wyjaśnienie pani Ani Niedbały jest
jasne.
Czy państwo mają jeszcze jakieś uwagi? A jeżeli nie, zamykam XXXVIII sesję
Rady Miasta.
Sesja zakończyła o godz. 9.17.
Protokołowały:
M. Kamińska
E. Kaniewska
A. Krakowiak

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Wojciech Kotasiak
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