PROTOKÓŁ NR XXXI/2016
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00.
Następnie Przewodnicząca powitała gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1) Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1
do protokołu)
2) Poseł na Sejm RP – Andrzej Kryj
3) Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
4) Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
5) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
Nieobecni radni: M. Giemza, U. Uba
Ad I/ Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Porządek obrad Państwo Radni
otrzymali w materiałach na sesję. Czy są uwagi do porządku obrad dzisiejszej
sesji? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do realizacji porządku obrad.
Radni Rady Miasta Ostrowca
zaproponowanego porządku obrad:
II.

1)
2)
3)
4)

Świętokrzyskiego

obradowali

według

Podjęcie uchwał w sprawie:

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2016 – 2018,
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2016 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023.

III. Aktywizowanie mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez lokalne inicjatywy
oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
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IV. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
V. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie
od 10 marca do 23 marca 2016 r.
VI. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za 2015 r.
VII. Sprawy różne (m.in. raport z wykonania w 2015 r. Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2017 w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski).

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jako następny punkt
w porządku… Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Proszę.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Chciałbym skorzystać i chciałbym na samym początku sesji wyrazić
słowa podziękowania. Chciałbym z tego miejsca podziękować dla Katolickiego
Zespołu Edukacyjnego, dla Fundacji Przyjaciół Wychowania „Felix”, dla
rodziców dzieci i wszystkich tych, którzy włączyli się w organizację Misterium
– Droga Miłosiernej Męki. Dziękuję tutaj również Miejskiemu Centrum
Kultury, że organizacyjnie wsparł tę uroczystość. I myślę, że to jest przykład
pozytywnej współpracy, stąd takie podziękowania. Chciałbym zaznaczyć, że
przy kolejnych tego typu imprezach miejskie jednostki będą się włączać w taką
inicjatywę. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Przystępujemy
do realizacji porządku dzisiejszej sesji. I jako punkt II mamy „Podjęcie uchwał
w sprawie”.
Ad II/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jako pierwszy jest projekt
uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2018. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Samorządową oraz Komisję ds. Rodziny. Proszę
przewodniczących komisji o podanie opinii komisji. Proszę Przewodniczącego
Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. I proszę
Przewodniczącą Komisji ds. Rodziny o zabranie głosu.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi
czy wnioski do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały dotyczącym Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016
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– 2018 – kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie/stosunkiem głosów podjęli uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2016 – 2018.
Patrz uchwała Nr XXXI/34/2016 – załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta, Komisję Budżetu
oraz Komisję Samorządową. Proszę Przewodniczącego Komisji Strategii
i Rozwoju Miasta o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Na wspólnym posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju Miasta
oraz Komisji Budżetowej radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Komisję
Budżetu i radnego Kamila Kutrybę o zabranie głosu.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu – K. Kutryba – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisja Samorządowa
– radny Kamil Długosz.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Zaproszeni goście! Szanowni Państwo! Po twardych, merytorycznych
negocjacjach z Zarządem Spółki MWiK – z panem Prezesem Foremniakiem
i panem Łukaszem Madejem – Dyrektorem Ekonomicznym – nie wyraziłem
zgody na to, aby w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim w tym roku była
podwyżka cen wody i ścieków. Uważam – i doszliśmy do takiego konsensusu –
że jest jeszcze pewne pole do znalezienia oszczędności wewnątrz spółki. I to jest
jeden z elementów, który spowodował, że tej podwyżki cen wody i ścieków nie
będzie. To się wpisuje też w cały cykl, przemyślany, jeżeli chodzi o sprawę
gospodarczą w naszym mieście. Tak, jak Państwo zauważyliście i za Państwa
decyzję też dzisiaj dziękuję, o nie podwyższeniu po raz pierwszy od 26 lat
podatków w Ostrowcu Świętokrzyskim, kolejnym typu wydarzeniem jest
zatrzymanie i brak podwyżek cen wody i ścieków. Chcę podkreślić – i tutaj
podziękować wszystkim pracownikom spółki MWiK za ich pracę, ponieważ
możemy w tym momencie powiedzieć, że cena wody i ścieków będą jedną
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z najniższych w województwie. A mamy bardzo dobrą jakościowo wodę.
To jest też taki dar dla Ostrowca Świętokrzyski, dla mnie spółka MWiK jest
oczkiem w głowie, dlatego że jest w dobrej stabilnej sytuacji i jest w rękach
100% miasta. Są przykłady samorządów w Polsce, które sprzedały swoje spółki
wodociągowe i tam cena wody jest jedną z najdroższych. Ja chcę przypomnieć
np. też przykład innych gmin, nawet z naszego sąsiedztwa, które dopłacają
bardzo duże pieniądze do ścieków, czy do wody, żeby mieszkańcom ulżyć. My
w tej chwili możemy powiedzieć, że cena wody i cena ścieków w Ostrowcu
Świętokrzyskim jest na bardzo przyzwoitym poziomie. I jest jedną z najniższych
w naszym województwie. Tak, że z tego miejsca taka informacja. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są pytania do
projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu
uchwały
dotyczącej
przedłużenia
czasu
obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski. Kto jest
za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Patrz uchwała Nr XXXI/38/2016 – załącznik nr 3 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Budżetu. Proszę Komisję Budżetu o opinię. Proszę Kamila Długosza,
Kamila Kutrybę – przepraszam.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu – K. Kutryba – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi, wnioski do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
Patrz uchwała Nr XXXI/39/2016 – załącznik nr 4 do protokołu.
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4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023. Projekt uchwały był
również opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę radnego Kamila Kutrybę
o opinię komisji.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu – K. Kutryba – Komisja Budżetu
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2016 – 2023. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2016 – 2023.
Patrz uchwała Nr XXXI/40/2016 – załącznik nr 5 do protokołu.
Ad III/Aktywizowanie mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez
lokalne inicjatywy oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny punkt porządku
dzisiejszej sesji, to jest „Aktywizowanie mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego poprzez lokalne inicjatywy oraz współpracę z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami. I w tym temacie Państwo
otrzymaliście materiały, które były przygotowane przez Agencję Rozwoju
Lokalnego (załącznik nr 6 do protokołu), Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych (załącznik nr 7 do protokołu), Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej (załącznik nr 8 do protokołu), Wydział Planowania i Rozwoju
(załącznik nr 9 do protokołu), Wydział Organizacyjno-Prawny (załącznik nr 10
do protokołu). Jest to temat z planu pracy, który przyjęliśmy na rok 2016.
I w takim razie zapraszam do dyskusji w tym temacie.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Rozumiem, że wszystkie rzeczy
są jasne, że wystarczająco dużo materiałów otrzymaliśmy. Państwo mieli okazji
rozpoznać tematy i w związku z tym nie rodzą się pytania. Przechodzimy do
kolejnego punktu porządku naszej sesji – „Interpelacje i zapytania oraz
odpowiedzi”.
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Ad IV/Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Bardzo proszę Państwa Radnych
o zgłaszanie się do głosu.
A więc w takim razie tak, spisałam osoby, gdybym kogoś pominęła, proszę
o uzupełnienie składu. A więc: Włodzimierz Stec, Włodzimierz Sajda, Andrzej
Pałka, Kamil Stelmasik, Marcin Marzec, Jerzy Wrona, Joanna Pikus i Stanisław
Choinka. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Aha, jeszcze Aron Pietruszka.
W takim razie proszę o zabranie głosu Pana Posła, proszę bardzo.
Poseł na Sejm RP – A. Kryj – Proszę Państwa! Korzystam z tej okazji, że jestem
Państwa gościem, może będę mógł zabrać głos jako pierwszy. Pani
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Mój głos nie ma
charakteru zapytania czy interpelacji. Raczej będzie miał inny charakter,
ale naprawdę bardzo ważny. Od 1 kwietnia w całej Polsce realizowany jest
rządowy program „Rodzina 500+”. Program niezwykle ważny dla blisko 3 mln
polskich rodzin i chyba dobrze się złożyło, że mogę o tym programie
powiedzieć w sytuacji, kiedy kilka minut temu Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,
radni Ostrowca Świętokrzyskiego przyjęli Gminny Program Wspierania
Rodziny. W Państwa programie jest bardzo wiele ważnych aspektów
poruszonych, natomiast program „Rodzina 500+” będzie dawał polskim
rodzinom instrumenty takie, instrumenty finansowe, dzięki którym te rodziny
będą mogły lepiej funkcjonować, będą lepiej mogły tę funkcję wypełniać. Kiedy
rząd Pani Premier Beaty Szydło – rząd Prawa i Sprawiedliwości – przedstawiał
koncepcję tego programu spotkał się z różnych stron z krytyką. Byli tacy ludzie,
którzy twierdzili, że nie znajdą się na to pieniądze, że nie uda się tego programu
wprowadzić. W tym roku te 17 mld zł się znalazło. W przyszłym roku będą
to pieniądze odpowiednio większe. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu
samorządowców i pracowników ośrodków pomocy społecznej udało się bardzo
dobrze ten program rozpocząć. Od dnia 1 kwietnia to już nie dziesiątki, ale setki
tysięcy polskich rodzin zgłosiło akces do tego programu. I w tym momencie
chciałbym wyrazić podziękowanie tym wszystkim osobom, które poprzez swoją
pracę, poprzez swoje zaangażowanie umożliwiają to, aby polskie rodziny
bez większych problemów mogły z tego programu korzystać. Oczywiście,
proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sytuacji.
Jestem od wielu lat samorządowcem. Byłem radnym, byłem – a w zasadzie cały
czas jestem urlopowanym – pracownikiem Urzędu Miasta i pamiętam wiele
fajnych idei, wiele fajnych programów, czy pomysłów, które były wrzucane
samorządom do realizacji i nikt nie mówił o tym, czy będą na tę realizację
pieniądze. Tu, proszę Państwa, w ślad za pieniędzmi dla polskich rodzin, zostały
także wskazane konkretne środki na wdrożenie tego programu. Ale tak,
jak powiedziałem, czynnik ludzki jest tu bardzo ważny, dlatego władzom
Ostrowca, Panu Prezydentowi, Panu Dyrektorowi MOPS-u i wszystkim
pracownikom MOPS-u bardzo serdecznie w tym momencie dziękuję
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za wdrażanie programu „Rodzina 500+”, programu Prawa i Sprawiedliwości,
program rządu Pani Premier Beaty Szydło. Dziękuję Państwu bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Włodzimierza Steca.
Radny Wł. Stec – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Ja z taką krótką interpelacją. W związku z tym, że się zaczęła
wiosna i ruch rowerowy, bardzo proszę o ujednolicenie oznakowania ścieżek
rowerowych, bo nie wszędzie to są oznakowania, także bardzo o to proszę.
Dziękuję, to wszystko.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Radnego
Włodzimierza Sajdę o zabranie głosu.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Panie Prezydencie!
1) Składałem interpelację odnośnie ubytków w jezdniach, to powiem wprost,
to dziury i o chodnikach i otrzymałem od Pana taką, nie od Pana, ale interpelację
składa się do Pana, od pracownika: „Wydział Infrastruktury Komunalnej
informuje, że remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej zostały zlecone i przy
sprzyjających warunkach pogodowych zostaną zrealizowane. Ponadto naprawa
nawierzchni chodników będzie sukcesywnie realizowana w miarę posiadanych
środków finansowych”. Ja się pytam teraz – później ten wątek „pociągnę” –
na jakich ulicach jest zlecone, te remonty cząstkowe, bo powiem szczerze –
na jednej z ulic, które podlega ulica miastu, od dwóch miesięcy dziura taka była
ponad metr, była wsadzona gałąź – to nawet ja wsadziłem, żeby nikt – i później
ktoś wyrwał to, wsadził pracownik firmy, która tam blisko jest, się mieści
i zasypali to piachem i do tej pory nic nie jest zrobione, Panie Prezydencie, no
to ja nie wiem, przecież to ulica, jeżdżą samochody i naprawdę to grozi
wypadkiem, Panie Prezydencie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panie Radny, jaka to jest ulica,
bo chyba nie dosłyszałam, o jaką to ulicę chodzi?
Radny Wł. Sajda – Od czego są służby miasta, żeby posprawdzali ulice miasta?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Myślę, że również to nie jest
tajemnicą. Skoro Pan wie, to co to za tajemnica?
Radny Wł. Sajda – Już teraz to niech to ruszą pracownicy, którzy tym się
zajmują.
2) I następną mam, Panie Prezydencie, interpelację. Tu już powiem, bo to nie
jest mój teren, ale sobie pojechałem tam – ul. Stalowa i boczna ulica
od Stalowej. To Pan tego człowieka bardzo dobrze zna – dziury połatane tylko
przy posesji jego, a dalej już, co są dziury w drodze, już tam nie połatane, tylko
przy tym gościu zrobione jest i wszystko jest „cacy”. Nie powinno być tak.
Jak się robi, to powinno być na całej tej bocznej ulicy Stalowej.
3) I ostatnią, to chciałem podziękować ludziom, którzy wspomogli syna Pani
Ani Marczyńskiej, Klubowi mojemu „Prawa i Sprawiedliwości” i Pani Marcie –
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Pani Radnej za wspomożenie składką na zakup pompy insulinowej. Serdecznie
dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego
Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Koleżanki, Koledzy Radni! Mili Zebrani! Parę wniosków, które
chcę zgłosić i jedno zapytanie.
1) Wniosek, Panie Prezydencie, o uruchomienie stosownych służb celem
przygotowania dokumentów związanych z wpisem do rejestru zabytków dwóch
pomników stanowiących świadectwo minionego zdarzenia – do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, a są to pomniki następujące:
- pomnik wybudowany na okoliczność wybudowania osady „Kolonia
Robotnicza” w latach 1926 – 1931 i to jest nadane przez Sejmik Powiatowy
Opatowski,
- i drugi pomnik – wybudowany na okoliczność 50. rocznicy powstania Osiedla
„Kolonia Robotnicza” – też jest to składkowy pomnik przez mieszkańców.
Myślę, że pół wieku jest to wiele i te minione zdarzenia można
by usatysfakcjonować.
2) Kolejny wniosek. Panie Prezydencie! Dobrze jest uruchomić podległe służby
celem oczyszczenia ulic miasta po okresie zimowym. Wiem, że w trakcie –
część już jest zrobione – myślę, że gdzieś chyba to, być może na obrzeżach
jeżdżą i dlatego nie widać tu bliżej nas, ale żeby to zadanie realizować.
3) Kolejny wniosek – o uwzględnienie przy pracach nad powstaniem Muzeum
Hutnictwa – a to pamiętam, mieliśmy to z poprzedniej nawet sesji – obiektów
znajdujących się na osiedlu „Kolonia Robotnicza”, wybudowanych dla potrzeb
pracowników Zakładów Ostrowieckich tj. wieża ciśnień wraz z budynkiem
mieszkalnym, znany Panu Prezydentowi. Proponuję rozważyć nawet powstanie
wieży widokowej, ładnie się to by prezentowało, jest to punkt dosyć wysoki,
a może powstać ścieżka edukacyjna – to była taka myśl, muszę to też
powiedzieć, nawet i Kolegi tutaj siedzącego – Kolegi Radnego Stelmasika – za
ścieżki, za podpowiedź dziękuję, o widokowej wspominałem wcześniej.
4) I kolejny. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu, a w szczególności
na placach zabaw przy ul. Jodłowej oraz przy ul. Kolonia Robotnicza, w okolicy
starej studni – zwiększyć częstotliwość patroli i Straży Miejskiej i Policji.
Ja wiem, że z jednego miejsca grupy się przeniosły, ale przeniosły się w różne
inne miejsca i tam zaczyna być mało ciekawie, a mieszkańcy temat zgłaszają
i słuszność – zakłóca się porządek nocny, ciszę nocną. To myślę, że już jest
najwyższa pora, aby – ja nie powiem – ostro interweniować, ale aby
uniemożliwić takie zachowanie.
5) Kolejna. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi
i wysiadających pasażerów, wyrównać teren pętli autobusowej przy ul. Kolonia
Robotnicza, aby pasażerowie mogli wysiadać na terenie pętli, a nie przy ulicy.
Chcę powiedzieć – dwa bardzo ostre, niewidoczne zakręty, wysiadają ludzie,
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użytkownicy chcą ominąć autobus MPK i zaczyna się problem „na dzień
dobry”.
6) Kolejny. Celem zwiększenia przechodniów, wybudować chodnik pomiędzy
ul. Kasztanową a ul. Kolonia Robotnicza – ja ten temat już zgłaszałem,
ale ponawiam, ponieważ wiem, że już mienie nareszcie skomunalizowane,
będzie lżej już rozmawiać, bo jest to w gestii już Pana Prezydenta.
7) Kolejna – dokończyć prace na placu zabaw przy ul. Jodłowej. Jest
wybudowana tam – wspominałem na poprzedniej nawet sesji, dziękowałem
za tę górkę dla zjeżdżających, bawiących się dzieci. Dobrze by było ją obsiać
teraz trawą, żeby po prostu wzmocnić całą strukturę i nie tylko dla sanek będzie
pożytek.
8) I mam zapytanie. Jak długo trzeba czekać na wdrożenie nowego rozkładu
jazdy MPK? Skąd to pytanie – od razu chcę uzasadnić. Jeżeli jedzie „Katrina”,
„Bajka” i nasze MPK i tuż jedno za drugim – czy może, jeżeli nie da się już
prywatnego przewoźnika przemieścić w czasie, to może dostosować się
i przesunąć o jeden kwadrans, a być może o więcej i wtedy będą na pewno
i mieszkańcy zadowoleni i na pewno i przewoźnik też, bo ilość pasażerów
wzrośnie.
I będąc przy głosie, chciałbym w tym miejscu – bo wiem, że są zmiany na
stanowiskach – podziękować Panu Łukaszowi Dybcowi – Prezesowi, byłemu
Prezesowi – już chyba trzeba tak nazwać – Fundacji „Pomocna Dłoń”
za zaangażowanie i całokształt prac, jakie wykonywał na terenie osiedla
„Kolonia Robotnicza”. Zostało to – można to już zobaczyć, chociaż nie jest
dokończone, jest na co popatrzeć i to, co kiedyś tam może wyglądało bardzo
dziwnie, dzisiaj na pewno oko cieszy i niejednego przejeżdżającego ulicą,
zatrzyma wzrok na tym terenie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Arona Pietruszkę.
Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Goście!
1) Ja korzystając z okazji, że dzisiaj jest sesja, mam takie zapytanie
do pracowników Starostwa, do Pana Starosty. Ze względu na to,
że w strukturach organizacyjnych Starostwa Powiatowego znajduje się Wydział
Zdrowia, chciałem uzyskać informację, którzy pracownicy w Starostwie
nadzorują pracę niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Sytuacja, jaka
miała miejsce ostatnio – 1 kwietnia przy przychodni na ul. Słowackiego, jest
niedopuszczalna. Był to dramat i uwłaczało to w godność człowieka.
2) Mam pytanie jeszcze jedno – jak Powiat zamierza rozwiązać problem
dostępności mieszkańców Powiatu do specjalistów. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego Kamila
Stelmasika.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo!
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1) Ja zacznę od podziękowań na ręce Pana Prezydenta, Pana Komendanta
i pracowników Straży Miejskiej, którzy w znakomity sposób zareagowali
na wezwanie mieszkańców osiedla „Pułanki”, głównie tu ul. Jasińskiego przede
wszystkim i ten problem powtarzający się przy bloku nr 1. Ich akcja,
ich działanie spowodowało, że jednak ta ulica się odkorkowała, mandaty robią
swoje w tym miejscu. Ale będąc przy tej ulicy, mam pytanie – kiedy można
liczyć na zakończenie prac związanych, remontowych tych prostych, z tą ulicą,
wyremontowanie progów, bo tam jakiś czas temu pojawiły się takie żółte znaki
na drodze. Mieszkańcy o to pytają, a nie wiem, co odpowiadać. To jest jedna
sprawa.
2) Druga sprawa – chciałbym dopytać, jak wygląda sprawa ze złożonym przeze
mnie wnioskiem w ubiegłym roku o zakup systemu OMEGA, czyli systemu
wystawienniczego, który w godny sposób, możemy dzięki niemu pokazywać
zdjęcia, wystawy na naszym Rynku. Czy w tym kierunku coś się dzieje? Zdaje
się, że ten temat został przerzucony na Miejskie Centrum Kultury.
3) I kolejna sprawa. Chciałbym się zwrócić tutaj, za pośrednictwem Pana
Prezydenta, do Starostwa Powiatowego, do Wydziału Dróg, o rozważenie
takiego tematu – czy nie byłoby zasadnym, gdyby zarządca drogi na ul. Polnej,
w okolicach Miejskiego Centrum Kultury, jak i tutaj – przed Lidlem, czyli wylot
ul. Siennieńskiej, przecinającą ul. Polną, zamontować tam dwa dodatkowe azyle
na drodze. Są to miejsca dosyć ruchliwe, vis-a-vis instytucji kultury. Ponadto,
wiemy, jak ten ruch tam wygląda w okolicach 15.30 – 16.00, a nie wiem,
czy takie dwa dodatkowe azyle, które już są w drugą stronę na tej drodze,
nie uspokoiłyby w pewien sposób ruchu i pozwoliły tutaj bezpiecznie
przemieszczać się mieszkańcom.
4) I pozostając jakby w kontekście też Starostwa, ale i tutaj ich kompetencji,
chciałbym się zwrócić za Pana pośrednictwem o udostępnienie mi informacji
ze Starostwa Powiatowego na temat długości ścieżek rowerowych znajdujących
się w ciągu dróg powiatowych, ich szerokości, generalnie wszystkich informacji
ogólnych na ten temat. Związane to jest z prowadzonym audytem społecznym
ścieżek rowerowych w ramach akcji „Rower TAK”, który społecznie,
ze środowiskiem rowerowym w Ostrowcu przeprowadzamy i te informacje będą
niezbędne do opracowania takiego całościowego audytu, który pokaże jakby
stan tej infrastruktury w naszym mieście.
5) I pozostając jakby w temacie ścieżek rowerowych – ten temat sobie
dyskutujemy od jakiegoś czasu z różnymi osobami i chciałbym zwrócić się
do Pana Prezydenta o zabezpieczenie niewielkiej kwoty, bo to może być
ok. 12 – 13 tys. zł w budżecie miasta, a chodzi mianowicie o ustawienie
w naszym mieście w minimum 4 punktach tzw. stacji naprawczych
rowerowych. Koszt takiej jednej stacji to ok. 3 tys. zł. Ja taką kalkulację mogę
przedstawić, bo już zrobiłem, z firmą, która zajmuje się tym. To jest stacja
rowerowa naprawcza, która mogła by być ustawiona na Gutwinie,
na ul. Iłżeckiej, w okolicach Parku Miejskiego, czy w dolnej części miasta,
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z pełnym wyposażeniem: klucze, narzędzia, pompka itd., a służyłaby wszystkim
mieszkańcom, rowerzystom do drobnych napraw. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego
Marcina Marca o zabranie głosu.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Wysoka Rado! Ja mam kilka kwestii. Zacząłbym może od
kwestii związanych z naszym ostrowieckim Szpitalem, który co prawda jest
podległy pod Starostwo Powiatowe oczywiście, ale jest dobrem nas wszystkich
i – że tak powiem – leczy przede wszystkim mieszkańców Ostrowca. Chodzi
mi o takie dwie kwestie:
1) Pierwsza związana z infrastrukturą parkingową w Szpitalu, która – wszyscy
wiemy, jaka jest i rzeczywiście miejsca są utrudnione. Tu przy okazji
poinformuję, że zwróciłem się również – jako członek Rady Społecznej Szpitala
– z prośbą o zwolnienie krwiodawców, którzy chcą oddać krew w Szpitalu
i którzy korzystają z infrastruktury parkingowej Szpitala, o zwolnienie z opłat
z tego, także tutaj w odpowiedzi na to, co też Koleżanka Joasia Pikus pytała,
zająłem się tą sprawą. Mam nadzieję, ze to zostanie wdrożone, takie mam
zapewnienia. Chodzi mi o parking. W związku z tym, że – z tego, co ustaliłem –
własnościowo znaczna część gruntów przed Szpitalem jest we własności miasta,
czy miasto nie byłoby zainteresowane taką inwestycją w rozbudowę
tej infrastruktury, która tak naprawdę – no mówię – służy też w znacznej mierze
naszym mieszkańcom?
2) Druga sprawa dotycząca też Szpitala. Z tego, co mi wiadomo, od kilku lat
zaprzestano takiej – moim zdaniem – słusznej praktyki, która polegała na tym,
że Szpital, jako jednostka, wpłacając podatek od nieruchomości do miasta, mógł
liczyć, jak gdyby, na równowartość, jak gdyby, zwrotu, nie wiem, jak
to dokładnie ująć, w każdym razie gmina była w stanie przekazać te środki
w wysokości tożsamej z podatkiem od nieruchomości w kwocie to jest około
200 tys. zł ponad rocznie, z tego, co ustaliłem. Gmina była skłonna przekazywać
te środki celem zakupu np. sprzętu, wyposażenie, które unowocześniłoby
też wyposażenie sprzętowe w Szpitali. Od jakiegoś czasu zaniechano tej
praktyki i chciałbym zapytać, czy jest to po prostu spowodowane tym,
że sytuacja finansowa Gminy jest, w jakiś sposób chcielibyście Państwo
przeznaczać te pieniądze na inne cele, czy nie dałoby się do tego wrócić, bo po
prostu sami wiemy, że Szpital naprawdę, te 200 tys. to jest kropla w morzu
potrzeb, a przydałyby się te środki na, po prostu, na unowocześnienie sprzętu.
3) Kolejna kwestia. Chciałbym tutaj takie pytanie złożyć do – chyba
do przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – czy to prawda,
że tak się dzieje i czym to ewentualnie jest spowodowane, że nasi mieszkańcy
kierowani są do DPS-ów np. w Starachowicach, podczas kiedy zapisy ustawowe
i regulaminu też Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i w ogólne przepisy
prawne stanowią, że mieszkaniec powinien być jak najbliżej swojego miejsca
zamieszkania ulokowany w domu pomocy społecznej i chciałbym zapytać,
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czy takie sytuacje rzeczywiście mają miejsce i czy jest to po prostu
spowodowane brakiem ilości miejsc, czy jeszcze jakąś inną po prostu polityką
w tym zakresie.
4) I ostatnia kwestia. Chciałbym prosić, w imieniu Samorządowej Rady Osiedla
„Złotej Jesieni” o wsparcie w postaci zakupu 15 – 20 krzeseł dlatego,
że po prostu te, które są, są – że tak powiem – dalekie od ergonomiczności,
a i tak trzeba je jeszcze – z powodu komplikacji lokalowych – znosić gdzieś tam
i wynosić na trzecie piętro, potem je znosić po obradach rady, a myślę, że nie
byłby to wybitnie duży wydatek, który przecież stanowiłby po prostu
dokapitalizowanie tej rady osiedla, która i tak borykała się z problemami
lokalowymi, więc jeżeli byłoby to możliwe, bardzo bym prosił o takie wsparcie
inwestycyjne. Dziękuję serdecznie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę, Radny Jerzy
Wrona.
Radny J. Wrona – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Pani Wiceprezydent! Szanowna Rado! Chciałbym złożyć wniosek o podjęcie
działań, zmierzających do odzyskania ul. Składowej. Szczególnie to jest ważne
w tym okresie, kiedy zbliża się przebudowa drogi wojewódzkiej 754.
W zakresie tej przebudowy również jest całkowita rozbiórka obecnego mostu na
rzece Kamiennej i wybudowanie w to miejsce nowego obiektu. I w tym czasie
każde alternatywne połączenie między ul. Żabią a Zagłoby będzie na pewno
bardzo pożądane i ono przyda się wtedy, w takcie realizacji tego zadania.
Wydaje się, że jest jakaś szansa, żeby po prostu odzyskać tą ulicę, tym bardziej,
że nakłady, które tam są, zostały poniesione, to jest majątek gminy, natomiast
kwestia uregulowania własności pasa drogowego może umożliwić powrót
tej ulicy do układu komunikacyjnego. I trzeba zaznaczyć, że tam Generalna
Dyrekcja, w momencie, kiedy ta ulica straciła status drogi publicznej kategorii
gminnej, to nie zlikwidowała fizycznie układu komunikacyjnego, nie
wyprostowała krawężników, tylko wstawili słupki, czyli po odzyskaniu tej ulicy,
powrót do tego połączenia będzie możliwy w bardzo szybkim czasie, dlatego
że od strony drogi krajowej wystarczy wyjąć te słupki, oczywiście wprowadzić
odpowiednie oznakowanie, że jest – powstaje na nowo skrzyżowanie – jak
również od drugiej strony, od ul. Żabiej, też wystarczy wtedy tylko zmienić
oznakowanie, także dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radną Joannę
Pikus.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Wysoka Rado! Szanowni Goście!
1) W pierwszej kolejności dziękuję Panu Prezydentowi oraz Panu Naczelnikowi
Zbigniewowi Bień za niemal natychmiastową odpowiedź na moją interpelację.
Betonowe wazony, które zostały ustawione za blokiem nr 13 na os. Ogrody, nie
tylko zapewniły bezpieczeństwo najmłodszym, ale także uzupełniły zieloną
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strefę naszego osiedla. Idąc tą ideą, proszę o rozważenie możliwości
usytuowania obiektów na całym osiedlu.
2) Dziękuję również Dyrekcji i pracownikom Zakładu Usług Miejskich
za wykonane prace remontowe na osiedlowym skwerze. Jednocześnie proszę
o naprawę dwóch lamp oświetleniowych, znajdujących się na placu zabaw przy
bazarze na os. Ogrody. W/w lampy zostały uszkodzone podczas zeszłorocznego
remontu ul. Jana Pawła II.
3) W zeszłym roku zgłaszałam interpelację dotyczącą profilaktyki
onkologicznej u dzieci przez badania USG. Dzięki dużej odpowiedzialności
Pana Prezydenta za zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców, możliwe było
zapisanie Gminy Ostrowiec na przyjazd specjalnego ambulansu wraz z wysoko
wyspecjalizowaną kadrą medyczną. Termin ten został ustalony na rok 2017,
jednakże po licznych rozmowach z prof. Adamek Jelonkiem – Prezesem
Fundacji Ronalda McDonalda, odpowiedzialnym za badania oraz Panią
Katarzyną Nowakowską – Dyrektorem Wykonawczym, wynegocjowano
wcześniejszy przyjazd medyków. Aktualnie jest to 23 kwiecień br. Grupą
docelową są dzieci od 9 do 6 roku życia, od 9 miesiąca – przepraszam –
do 6 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Ostrowiec. Podczas badań USG
zobrazowane zostaną wszystkie narządy jamy brzusznej, ze szczególną
specyfikacją: tarczyca, węzły chłonne, a u chłopców dodatkowo worek
mosznowy. Należy podkreślić, iż obecne władze miasta, jako jedyne dostrzegają
konieczność wspierania zdrowia społeczeństwa. Od zeszłego roku realizowany
jest program profilaktyki pneumokokowej, „Sobota ze zdrowiem”,
a od 23 kwietnia profilaktyczne badania USG dla dzieci. Program tychże badań
jest szalenie istotny z dwóch powodów – braku specjalistów dziecięcych
w naszym mieście oraz brakiem finansów w budżecie domowym wielu rodzin
na takie badania, dlatego jestem wdzięczna za pomoc okazywaną przy realizacji
wszystkich programów zdrowotnych. Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
W imieniu wszystkich rodziców, dziękuję za kolejną inicjatywę, odnoszącą się
do naszych dzieci. Jednocześnie, w imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi,
który działa przy Polskim Czerwonym Krzyżu, proszę o pomoc w organizacji
poboru krwi na terenie Urzędu Miasta w dniu 21 kwietnia br. w godzinach
od 9.00 do 13.00. Korzystając z okazji, zapraszamy wszystkich, którzy chcą
pomóc w ratowaniu ludzkiego życia.
4) Panie Prezydencie! Na Pana ręce składam interpelację i zapytania skierowane
do Starostwa Powiatowego, z prośbą o ich przekazanie. Jak to jest prawnie
możliwe, aby Szpital wysyłał pacjenta do domu bez karty informacyjnej
leczenia szpitalnego. Zagadnienie to zostało prawnie uregulowane poprzez
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nie wystawienie
tego dokumentu w dniu wypisu ze Szpitala stanowi naruszenie przepisów prawa
i – co o wiele istotniejsze – może narazić pacjenta na poważny uszczerbek
na zdrowiu, z uwagi na brak informacji o leczeniu, o stosowanych lekach,
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wynikach badań, co jest niezbędne do dalszej opieki, chociażby sprawowanej
przez lekarza pierwszego kontaktu. Warto również dodać, że dużą część
pacjentów stanowią mieszkańcy powiatu, którzy do Szpitala mają do pokonania
dużą odległość. Nie wszyscy są zmotoryzowani. Dla tych osób dużym
problemem jest ponowne udanie się do Szpitala celem odbioru dokumentacji
medycznej. Moje pytanie brzmi następująco – jak długo jeszcze będzie łamane
prawo w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim? Kiedy dobro
człowieka, czyli pacjenta stanie się celem nadrzędnym?
5) I jeszcze jedna interpelacja skierowana do Powiatu. W odpowiedzi
na interpelację dotyczącą dezynfekcji i sterylizacji kocy oraz poduszek
napisano, cytuję: „Koce, poduszki i kołdry są po każdym pacjencie lub częściej,
w razie potrzeby, oddawane do prania w wysoko wyspecjalizowanej firmie”.
Każdy, kto był pacjentem lub odwiedzającym Szpitala Powiatowego
w Ostrowcu wie, iż powyższe stwierdzenie niestety mija się z prawdą. Chcąc
dokonać dokładnej analizy tego problemu, proszę o przedstawienie liczby
pacjentów wypisanych oraz zmarłych od stycznia 2015 r. wraz z dokumentacją
potwierdzającą sterylizację termiczną, bo rozumiem, że Szpital właśnie taką
umowę posiada, w odpowiadającej ilości. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego
Stanisława Choinkę.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Panie Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Szanowni Goście!
1) Współpraca Starostwa Powiatowego oraz stanowisko Powiatu w sprawie
budowy ulic: Szmaragdowej, Świerkowej, Jeżewskiego, Milewskiego to już
przeszłość, także ubolewam ja, ubolewają mieszkańcy, że niestety ta inwestycja
może nie być wykonana. Ale w związku z tym, że został ogłoszony przetarg na
wykonanie ul. Szmaragdowej ze środków gminnych, chciałem Pana Prezydenta
zapytać, co dalej w tej sprawie.
2) Kolejna interpelacja, to droga powiatowa w kierunku ul. Kąty Denkowskie
i Przedsiębiorstwa ZŁOMHUT. Ubytki w drodze są tak duże, że omijające
je tiry powodują takie niebezpieczeństwo na ulicy, czy drodze, że mieszkańcy
obawiają się o swoje bezpieczeństwo, którzy tą drogą się poruszają. Także
proszę moją interpelację przekazać do zarządcy drogi, jakim jest Starostwo
Powiatowe.
3) Trzecia interpelacja dotyczy ul. Bałtowskiej, bo szumnie zapowiadane
zmiany w przebudowie ulicy, aczkolwiek mieszkańcy pytają, gdzie w zasadzie
mają pytać, jak będzie wyglądała ul. Bałtowska, chodzi mi o ten odcinek
od ul. Radwana do Samsonowicza. Sporo artykułów w prasie, mieszkańcy
są po prostu zdezorientowani, czy to jest droga Świętokrzyskiego Zarządu Dróg,
czy to jest droga powiatowa? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. W takim razie oddaję
głos Panu Prezydentowi w celu odpowiedzi na pytania radnych.
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Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Goście! Na część z pytań odpowiedzą naczelnicy, dyrektorzy, bądź
prezesi jednostek. Pan Radny Włodzimierz Stec – ujednolicenie oznakowania
ścieżek rowerowych – jak najbardziej za, uważam, że to słuszna inicjatywa.
Na wszystkich naszych gminnych drogach jesteśmy w stanie to w ekspresowym
tempie wykonać, myślę, że już to Naczelnik Kowalski z Naczelnikiem Bieniem
przygotują się do zrealizowania szybkiego. Tu poproszę może Naczelnika
wspomnianego Kowalskiego w temacie Pana Radnego Sajdy.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej – K. Kowalski – Szanowna Pani
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Mogę
powiedzieć tak, że widzimy za oknami, jaka jest pogoda. I tak naprawdę takie
temperatury, które sprzyjają wykonywaniu napraw cząstkowych za pomocą
asfaltu, zaczęły się dopiero w ubiegłym tygodniu, kiedy została uruchomiona
otaczarka w przedsiębiorstwie, które dla nas świadczy te usługi i wcześniej
naprawy były wykonywane tylko doraźnie w celu zabezpieczenia tych ubytków,
które się pojawiły w okresie zimowym, natomiast w tej chwili prace ruszyły
z dużo większym natężeniem i te wszystkie dziury w jezdniach, które nasi
pracownicy zauważyli lub które zostały zgłoszone przez mieszkańców, będą
systematycznie usuwane i mam nadzieję, że jeśli ta pogoda się utrzyma,
powiedzmy, gdzieś ten tydzień następny, to te wszystkie największe ubytki
zostaną naprawione i tu nasze ulice, drogi gminne, nie będą stwarzały żadnych
zagrożeń. I myślę, że tutaj Pan Radny powinien też przejechać się po innych
ulicach i zaobserwować, jaki tam jest stan napraw, tych ulic. Myślę
tu np. o ul. Samsonowicza, czy innych, bo ja o tych naprawach ubytków słyszę
już od ponad miesiąca, czy dwie rady nawet wcześniej były te interpelacje
zgłaszane. Z tym, że takich rzeczy w okresie zimowym się nie robi. Po prostu
można to naprawiać asfaltem lanym, tylko po co, kiedy za chwilę ten asfalt się
wykruszy i trzeba tą dziurę jeszcze raz naprawiać. Więc my stosujemy taką
technikę, że tam, gdzie rzeczywiście jest to, ten ubytek jest tak ogromy,
że zagraża bezpieczeństwu, to staramy się to naprawić tym asfaltem lanym,
a tam, gdzie nie ma tego niebezpieczeństwa, doraźnie jest to zasypywane
kruszywem. Potem wykonawca, który naprawę tą wykonuje docelowo,
to kruszywo usuwa, oczyszcza tą dziurę i dokonuje naprawy profesjonalnie tym
asfaltem z otaczarki. Także, co do tego, że od tego są służby miejskie, żeby
zgłaszać, żeby jeździć, objeżdżać wszystkie drogi, to ja Panu Radnemu powiem
tylko tyle, że w Urzędzie obowiązuje taki system, który mówi o tym, że służby
miejskie mają oczywiście reagować w momencie, kiedy zauważą, natomiast nie
ma czegoś takiego, jak Pan sobie wyobraża, że to jest służba patrolowa i każdy
z pracowników ma jeździć po ulicach i sprawdzać, czy są dziury, czy ich nie
ma, bo na to gmina nie posiada ani środków, ani też pracowników na tyle, żeby
można było sobie jeździć codziennie, objeżdżać 150 km dróg gminnych.
Bo nawet czasami przejazd samochodem, nie jest w stanie pracownik zauważyć,
bo gdzieś ubytek jest np. po drugiej stronie ulicy, czy w chodniku i po to my
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stworzyliśmy taki system, żeby mieszkańcy nas informowali o jakichś tak
usterkach, żeby jak gdyby ten system powodował, że jak najwięcej takich
zauważonych nieprawidłowości żeby było zgłaszane i natychmiast usuwane.
To działa, oczywiście pod warunkiem, że mieszkańcy taką dobrą wolę wyrażają.
Natomiast jeśli ktoś nie ma życzenia, to nie musi tego nam zgłaszać, wcześniej
czy później znajdzie się albo pracownik w tym miejscu albo życzliwy
mieszkaniec, który zgłosi i powie, gdzie taka dziura jest i trzeba ją naprawić.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę kolejno, następna
odpowiedź.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Jeszcze uzupełniając, bo tam było pytanie
odnośnie ul. Stalowej. Odcinek ul. Stalowej, który jest głównym odcinkiem
wyremontowanym, wybudowany jako nowy odcinek, jest w dobrym stanie
i tu możemy tylko pochwalić MPRD, które to wykonało 8 lat temu i ta droga
jest w dobrej kondycji. W tej chwili, ze względu na proces inwestycyjny,
w budowie kanalizacji sanitarnej w tej ulicy przez Miejskie Wodociągi
i Kanalizację, wstrzymane zostały remonty, ponieważ będziemy tutaj dokonać
dużej inwestycji. Tam jest problem, ale to było mówione na Radzie Osiedla,
że nie wszyscy mieszkańcy wyrażają zgodę, żeby przejść przez ich posesje
z kanalizacją sanitarną. I ta kanalizacja sanitarna jest przeprojektowywana
na zasadzie omijania tych mieszkańców i przechodzenia na drugą stronę, stąd
takie opóźnienia.
Pan Radny Pałka – wpis do rejestru zabytków pomników upamiętniających
powstanie, założenie osady mieszkańców, którzy pracowali przy produkcji, przy
Zakładach Ostrowieckich, przy hucie – przekażemy tutaj merytorycznym
pracownikom. Oczyszczanie miasta po zimie – jest zgoda, żeby akcja zima
została już zakończona, zlecone zostały prace, o które Pan pyta. Miejskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ma 10 dni na uprzątnięcie wszystkich ulic
gminnych. Rozumiem, że Pana pytanie już rozszerzymy na wszystkie inne ulice
i przekażemy też innym zarządcom, bo powinno być to też skoordynowane
przez wszystkich. My zaczęliśmy sprzątanie, jest harmonogram zamiatania tych
ulic. Muzeum Hutnictwa, wieża ciśnień z budynkiem przy Kolonii Robotniczej
– ten temat się komponuje równolegle z dawną filią szkoły która w tym
momencie, na tę chwilę, jakbyśmy tam się zechcieli udać, to jest w opłakanym
stanie, nadaje się tylko i wyłącznie do rozbiórki. No, to cieszę się, że mamy
wspólne stanowisko. Natomiast myślę nad tym, żeby dla tej części osiedla,
tu mam dużo sygnałów od społeczeństwa, od mieszkańców Kolonii
Robotniczej, dla całego osiedla, tam ciągle borykamy się z problemem
wyborów, bo nie ma tam miejsca, gdzie takie wybory można przeprowadzić.
Jest taka myśl, ale nie chcę o niej w tym momencie za wcześnie mówić.
Jodłowa – częstotliwość Straży Miejskiej – to Pana Komendanta poproszę.
I szykuje się Pan Prezes Kateusz w temacie MPK i nowy rozkład jazdy.
Komendant Straży Miejskiej – A. Kaniewski – Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Na wstępie może chciałem podziękować Panu
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Radnemu Kamilowi Stelmasikowi za to, że zauważył nasze działania
na ul. Jasińskiego i równocześnie odpowiem w ten sposób Panu Radnemu Pałce,
że za jakiś czas zauważy również działania nasze na ul. Jodłowej, a więc
zwiększymy częstotliwość kontroli tych miejsc. Mamy też taki pomysł
i koncepcję, żeby mobilność strażników zwiększyć. W okresie tym wiosennym
uruchomimy patrole takie rowerowe, także będą po tych osiedlach obrzeżowych
częściej się pojawiać i te miejsca będziemy sukcesywnie kontrolować. Myślę
tu o osiedlu Kolonia Robotnicza, Henryków, Gutwin, Częstocice, wieczorowo –
nocnej też, tak. Dziękuję.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Poprosimy Prezesa Kateusza – MPK.
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o. – J. Kateusz – Pani
Przewodnicząca! Państwo Prezydenci Wysoka Rado! Jeżeli chodzi o czas,
o uzyskanie rozkładu jazdy, jaki jest potrzeby, bo o to Pan pytał, to jest 30 dni,
to jest taki ustawowy czas. Jeżeli chodzi o godzinę odjazdu, żeby 15 minut
przesunąć, to ja chcę zauważyć jedną rzecz. My jako komunikacja dowozimy
zarówno dzieci, jak i mieszkańców do pracy. Te osoby zaczynają pracę
o określonych godzinach, czyli na 7, np. na 8, jeżeli chodzi o pracę, to wiadomo,
że na godz. 6. W związku z powyższym, te autobusy muszą o określonych
godzinach jechać, bo inaczej, to jeżeli byśmy przesunęli o 15 minut w jedną,
czy drugą stronę, to te samochody, to te kursy tzw. szkolne, czy robotnicze, one
by już nie miały sensu. Ja myślę, że to jest inny problem. To jest problem taki,
że w momencie, kiedy ktoś wydaje pozwolenie na linii podmiejskiej dla
prywatnego przewoźnika, to powinien zwrócić uwagę na to, że na Kolonii
Robotniczej – bo myślę, że Pan o to pyta – ta „jedynka” jeździ o tych i o tych,
o określonych godzinach. My linię nr 1 – i rozkład jazdy linii nr 1 – nie
zmienialiśmy od września, tak naprawdę. Jedyna zmiana, jaka była, to tylko
taka, że na początku roku ten autobus zaczął podjeżdżać pod szpital, natomiast
tak w ogóle, to zmian nie było. Byłoby dziwne, gdybyśmy dzisiaj zaczęli w ten
sposób reagować, tylko, że inny przewoźnik dostał, nie wiem, te tzw. dobre
godziny odjazdu. Dziękuję bardzo.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Dziękuję, ale w kolejności może. Pan Radny
Pietruszka – zapytanie dotyczące służby zdrowia, niepokojących kolejek –
przekażemy do Powiatu.
Pan Radny Stelmasik – tu już Pan Komendant Kaniewski na temat Jasińskiego
powiedział. Co do kwestii remontów, przygotujemy się z tymi progami. Tak, jak
Pan Naczelnik powiedział, pora sprzyja. Jeżeli chodzi o system wystawienniczy
do zdjęć w Miejskim Centrum Kultury, to bardzo proszę Panią Dyrektor Baran
o odpowiedź.
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury – E. Baran – Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Chcę poinformować, iż Miejskie Centrum
Kultury złożyło wniosek do Ministra Kultury, w którym m.in. jednym
z zakupów był zakup systemu wystawienniczego, jakiego typu – zobaczymy.
Wniosek opiewa na kwotę 264 tys., wkład własny to 100 tys., w związku z czym
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na pewno ten system zostanie zakupiony. Oprócz tego rozwiążemy problemy
zespołów muzycznych, które do tej pory odbywały próby w fatalnych
warunkach. Powstaną w związku z czym, zostaną wyciszone dwa
pomieszczenia prób plus studio nagrań, jak również studio fotograficzno –
filmowe do fotografii czarno – białej. Oprócz tego, w projekcie jest zakup sceny
mobilnej wraz z namiotem – garderobą. Dziękuję.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Bardzo dziękuję, Pani Dyrektor. Azyle
w Polnej – przekażemy do Starostwa Powiatowego, chociaż tak naprzeciwko
siedzi Pan Radny Wrona, który zawodowo się tym tematem zajmuje,
ale przekażemy drogą oficjalną. Jeżeli chodzi o informację o ścieżkach
rowerowych na drogach powiatowych to myślę, że to też drogą oficjalną bo to
jest bardzo ważna informacja dla wszystkich. Miasto przygotuje się. To jest
bardzo dobra inicjatywa i myślę, że znajdziemy w budżecie te 12 tys. i uważam,
że to jest bardzo dobry pomysł, aby taką drobną inwestycję w postaci czterech
punktów stacji naprawczych rowerowych na terenie naszego miasta
zainstalować.
Ja z tego miejsca to mam następującą propozycję. W imieniu własnym,
ale i siedzącej obok Pani Wiceprezydent Marzeny Dębniak, zapraszam
wszystkich Państwa na wycieczkę rowerową ulicami naszego miasta, żebyśmy
zobaczyli, w których miejscach te punkty zrobimy. Więc Pan Radny Stelmasik
zaproponuje konkretną trasę i dzień i myślę, że wszyscy Państwo Radni razem
z nami, przejedziemy się ulicami naszego miasta, dając konkretny przykład
dbania o kondycję, zdrowie, ale i o poprawę wizerunku i zwrócenie uwagi
na różne aspekty do poprawy na naszych ulicach.
Pan Radny Marzec – Szpital, infrastruktura parkingowa. Zgadzam się z Panem,
to należy poprawiać jak najbardziej, żeby te osoby, które przyjeżdżają
do Szpitala miały możliwość, warunki komfortowe do korzystania, może nawet
wpuszczać więcej tych samochodów do środka, na teren Szpitala. Nie mam nic
przeciwko, jestem przygotowany na to, żeby wesprzeć nawet taką inicjatywę,
jeżeli Powiat dołoży 50%, jestem w stanie wyasygnować następne 50%, żeby
takie miejsca parkingowe gdzieś przy Szpitalu zrobić. Jestem tutaj jak
najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o Radę Osiedla „Złota Jesień”, krzesła – nie ma
takiej możliwości, żebyśmy fizycznie przekazali pieniądze na zakup, ale myślę,
że jak się Pan zwróci z uprzejmą prośbą do siedzącej tutaj obok mnie Pani
Sekretarz Anny Niedbały, to znajdzie takie 12 krzeseł, czy 15 tutaj, z Urzędu
Miasta, znajdą się takie możliwości, tylko trzeba chcieć, że tak powiem,
porozmawiać. A z DPS-em to Pan Dyrektor.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – St. Fiolik – Szanowna Pani
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Państwo Radni! Faktycznie jest taki zapis,
że osoba ma prawo być skierowana do domu pomocy społecznej najbliżej
miejsca swojego zamieszkania, natomiast są różne sytuacje osobiste, rodzinne
i kierujemy mieszkańców naszego miasta nie tylko do ostrowieckich Domów
Pomocy Społecznej. Oczywiście przez ostatnie lata najwięcej było
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skierowanych do DPS-ów naszych ostrowieckich, natomiast z tego,
co pamiętam, to nie tylko Starachowice, tylko był Lublin, była Słupia,
Zochcinek, ale to, tak jak pamiętam – są to sytuacje rodzinne. Rodzinne lub
osobiste danej osoby.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Dziękuję i tak, jak podpowiada Pani
Prezydent, to Pani Prezydent, proszę uzupełnić.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Oczywiście, poza sytuacjami rodzinnymi, w kierowaniu tych osób musimy
również brać pod uwagę wysokość, którą trzeba ponosić, a spada to na gminę,
bo różne ceny są w poszczególnych DPS-ach.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Dziękuję bardzo. Pan Radny Jerzy Wrona –
odzyskanie ul. Składowej. Ponieważ ul. Żabia jest – z tego, co pamiętam – ulicą
powiatową i nie ma tam żadnej ulicy gminnej obok, Zagłoby jest w ciągu ulicy
krajowej, więc nie mam nic przeciwko, jestem w stanie przekazać całe
te nakłady za złotówkę, czy nawet bez złotówki dla Starostwa Powiatowego,
żeby ten ciąg Żabia – Składowa był ciągiem drogi powiatowej. Przekażemy tą
propozycję.
Pani Radna Pikus – Ogrody blok 13 – uzupełnienie zieleni – naprawa.
Uzupełnienie zieleni w tej części osiedla – myślę, że tutaj te podziękowania
zmobilizują Naczelnika Bienia i Naczelnika Kowalskiego jeszcze do spaceru
z Panią Radną po osiedlu. Myślę, ze takie gazony, elementy betonowe, które raz
będą, ukwiecały tę część osiedla, a z drugiej strony stanowiły barierę w ruchu,
bezpieczną, po to, żeby dzieci mogły spokojnie tam rowerami jeździć, matki
spacerować z wózkami. Jak najbardziej do zrobienia. Ja pamiętam, że tam też
był wniosek Rady Osiedla, aby pewne krzewy, konkretnie jaśmin zasadzić przy
określonych blokach. Tutaj nowy Dyrektor Zakładu Usług Miejskich
przygotowuje się, w dniu dzisiejszym objął funkcję, miałem przyjemność
go wprowadzić do Zakładu Usług Miejskich, wobec powyższego myślę,
że za moment będziemy wszyscy widzieli pozytywne efekty jego pracy.
Co do lamp uszkodzonych przy remoncie Jana Pawła, to sprawdzimy, dlaczego
uszkodzono przy remoncie i tutaj zainterweniujemy, Naczelnik Kowalski już to
na pewno zapisał. Bardzo dziękuję ja z kolei wszystkim Paniom za tą akcję
„Sobota ze zdrowiem”. Chciałbym podziękować Paniom Radnym z Rady
Miasta, które włączają się w tę inicjatywę i poszerzę też to podziękowanie
o Panie Radne Powiatowe, które zawodowo zajmują się służbą zdrowia –
wspólnie Pani Doktor Bień, Pani Doktor Sławek, Pani Doktor Kowalczyk –
Kwiecień, Pani Doktor Barańska, Pani Radna Wiceprzewodnicząca Pikus są
dostępne dla naszych mieszkańców. To się cieszy olbrzymim powodzeniem –
chcę tutaj podkreślić – w ostatnią sobotę na jednym z osiedli 140 – Pani Doktor
Sławek mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, mąż siedzi na drugiej sali, a więc
przekaże żonie, że też została wymieniona wśród tych radnych jako pediatra
lekarz. Chcę podkreślić, że na ostatniej takiej akcji na osiedlu ponad 140 porad
i tutaj zwrócę też uwagę i skorzystam z obecności kamer i mediów. Tutaj
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niepokojące są zjawiska związane z cukrzycą, bo tak, jak Pani Doktor Bień
np. pokazywała, na kilkadziesiąt przypadków bardzo podwyższonych wyników,
jeżeli chodzi o poziom cukru. Więc dbamy i taki ruch jest nam wszystkim
potrzebny. Chce też podziękować za tą akcję, nową akcję związaną z USG
dzieci od 9 miesiąca do 6 roku życia. Myślę, że Panie Radne zrobią jeszcze
oddzielne spotkanie, taką konferencję dedykowaną, żeby ta informacja dla
naszych mam, dla naszych rodziców była przekazana, była dostępna, żeby
zachęcić, żeby skorzystać z takiego bezpłatnego badania, bo to jest bardzo
ważne i istotne. I podkreślę też, że wysiłkiem wszystkich Państwa Radnych,
miasto w zeszłym roku wyszło z inicjatywą szczepień przeciwko pneumokokom
i w tym roku ta akcja jest dalej realizowana. Miasto ma zabezpieczone, tutaj
udało się kolejne 100 tys. zł zabezpieczyć. Jestem zwolennikiem tego typu akcji
i tutaj wyłącznie mogę złożyć podziękowania za takie inicjatywy. Natomiast
jestem zaniepokojony tą sytuacją związaną z odsyłaniem, wysyłaniem
pacjentów bez kart informacyjnych do domu. Przekażemy te pytania, łącznie
z tym drugim pytaniem konkretnie, jeżeli chodzi o sterylizację.
Pan Radny Choinka – niestety, Panie Radny, ma Pan tutaj rację. Brak punktacji
za współpracę, za odmowę współpracy przez Powiat – tutaj Milewskiego,
Jeżewskiego, Szmaragdowa jako jedna ulica jest bardzo słabo oceniona i w tym
momencie nie mamy przyznanych pieniędzy na remont tej ulicy. Podjąłem
decyzję, żeby zrobić to z własnych środków, ze środków gminnych. Udało się
zaoszczędzić, przesunąć pewne pozycje i w tej chwili jesteśmy już na etapie
rozstrzygania przetargu na ul. Szmaragdową, ale tylko Szmaragdową –
Milewskiego, Jeżewskiego niestety jeszcze nie. Natomiast – co do drogi na Kąty
Denkowskie – to przekażemy tutaj do Starostwa Powiatowego, bo to jest ulica
powiatowa. Może faktycznie ta wycieczka wszystkim radnym by się przydała
w różne części miasta, bo tak, jak Pan Radny zauważył, to w różnych częściach
są różne problemy. Szanowni Państwo! Myślę, że odpowiedzieliśmy
na wszystkie Państwa pytania.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy pytania do Pana Prezydenta?
Proszę, Pan Radny Andrzej Pałka.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Koleżanki, Koledzy Radni! Szanowni Zebrani! Panie
Prezydencie! Tematu świetlicy nie będę dzisiaj poruszał na Kolonii. Myślę,
że po tej radzie na pewno znajdziemy taki dzień, kiedy to omówimy sprawę
bliżej, natomiast w ślad za pytaniem Kolegi Radnego Choinki chcę zapytać, czy
propozycje wpisane w strategię, którą przegłosowaliśmy i są tam pozycje
kwotowe wpisane, to one nijak się mają do tego, co usłyszałem przed chwilą?
Dla przykładu, jest tam Milewskiego, Jeżewskiego ulica – te nie będą. A patrząc
na strategię, mamy na 2016 r. przewidziane czterysta parędziesiąt tysięcy
złotych. I jedno – to, co już zgłaszałem na poprzedniej sesji, jako w interpelacji
– dlaczego takie pozycje uciekają tam gdzieś na 2020 r.? Bardzo bym prosił
o wyjaśnienie. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Pan Radny Włodzimierz Sajda
chciał zabrać głos.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Chciałbym, Panie Prezydencie, żeby Pan pouczył Pana
Naczelnika Kowalskiego, że ja jestem Radnym Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego i on nie będzie mnie wysyłał po ulicach Samsonowicza,
bo ja nie jestem od tego. I teraz ja mam, Panie Prezydencie takie pytanie. Jeżeli
nikt nie zgłosi, że jest ubytek, jest dziura w jezdni, to kto ma tym się zająć?
Dojdzie do wypadku i co? I jeszcze raz, Panie Prezydencie, ja pamiętam lata, jak
Wiceprezydentem był Pan Kasza, Prezydentem był Pan Milcarz. I tam
pracownicy Urzędu Miasta raz na miesiąc objeżdżali wszystko. I nawet Pan
Wiceprezydent Kasza jeździł, bo pamiętam, jak dzisiaj. A odnośnie, Panie
Prezydencie ul. Stalowa – przecież jak się wysypało tę ulicę boczną Stalową
koło Pana Wieczorka, to nie można tych ubytków grysikiem wyrównać dalej,
te 50 metrów, żeby jeździli ludzie, mieszkańcy tej ulicy, nie wpadali, nie
uszkadzali sobie samochodów? No przecież to, w czym jest problem? Tylko
zrobili koło Pana Wieczorka, a dalej to już nie mieszkańcy tam mieszkają.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze ktoś z Państwa
Radnych chciałby zadać pytanie Panu Prezydentowi? W takim razie proszę
odpowiedzieć, Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Zacznę od tyłu. Co do ul. Stalowej,
to myślę, że wszyscy powinniśmy zainteresowani, żeby wszystkie nasze ulice
były wyasfaltowane, a nie szutrowe, bądź gruntowe, natomiast tez logika
wskazuje, że jeżeli nie ma kanału sanitarnego w tej części, to bez sensu jest
robienie tego typu inwestycji, bo za chwilę będziemy w tych ulicach kopać.
Równie w złym stanie jest łącznik między ul. Stalową a ul. Zygmuntówka,
po którym porusza się Pani Przewodnicząca i ja również i tam jest szutrowa
i dziura na dziurze i też jest – powiem tak – dużo do nadrobienia w tym
zakresie. Temat ul. Stalowej będzie rozwiązany po kompleksowej modernizacji,
po kompleksowej inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej przez
Miejskie Wodociągi i Kanalizację. Ja bym tutaj poprosił – może nie w tym
momencie – ale Pan Prezes się przygotuje, żeby mnie poinformować, na jakiem
etapie jest ta dokumentacja, ale nie dzisiaj i też przekażemy Państwu taką
informację, bo to też nie może być tak, że mieszkańcy blokują, czy jeden, czy
drugi mieszkaniec blokuje pozostałym sąsiadom przeprowadzenie takiej
inwestycji. Daleki jestem od pouczania Naczelnika Kowalskiego – jest dobrze
wykształconym inżynierem. Natomiast, co do czasów zamierzchłych,
to powiem, że to Pan jako działacz „Solidarności” tutaj walczył o zmianę tych
czasów, bo Pan Milcarz i pan Kasza to byli Prezydenci za poprzedniego
systemy, więc nie wypowiadam się, nawet nie chcę tu komentować i ciągnąć
tego tematu dalej.
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Pan Radny Pałka – w kwestii wyjaśnienia – to jest tak, że jeśli w Wieloletnim
Programie Inwestycyjnym są pozycje zapisane, żeby ich nie utracić, one są
wtedy przesuwane na dalsze pozycje, ze względów właśnie budżetowych,
ze względu na to, żeby utrzymać raz ciągłość i dokumentacyjną i zadaniową,
są te przesunięcia. Milewskiego, Jeżewskiego jeszcze funkcjonuje w tej chwili,
bo to było jedno zadanie. Bo ul. Milewskiego, Jeżewskiego była połączona
nierozerwalnie z ul. Szmaragdową, ze względu na to, że żeby wybudować
Milewskiego i Jeżewskiego, trzeba w pierwszej kolejności zrobić kanał
deszczowy w ul. Szmaragdowej, ponieważ spływ wód będzie właśnie
w tą stronę, po przecięciu przez Bałtowską, w ul. Szmaragdowej do tego cieku,
rowu, który tam jest najniżej usytuowany. Stąd takie zadanie inwestycyjne i stąd
tutaj, wpisując się – jeszcze raz powtórzę do Radnego Choinki – Szmaragdowa
w pierwszej kolejności, a na kolejnych sesjach być może znajdziemy jakieś inne
rozwiązanie. Zależy mi bardzo, jestem zdeterminowany, aby wszystkie nasze
ulice były w dobrym standardzie, a przy Milewskiego, Jeżewskiego tym
bardziej, że – przypomnę, że jako Wiceprezydent kiedyś byłem takim
inicjatorem, żeby podzielić te tereny. Mieszkańcy kupili od gminy, mają też
prawo oczekiwać, żeby te ich działki, już zagospodarowane, z domami
wybudowanymi, miały dobry standard, jeśli chodzi o infrastrukturę. Także w tą
stronę i stąd te pozycje jeszcze cały czas są. Dziękuję za wyrozumiałość co do
świetlicy, bo myślę, że przyjdzie na to czas. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość
i cieszę się, że Pan tutaj pochwalił Pana byłego Prezesa, obecnego Dyrektora
Dybca za ta jego inicjatywę w pracę na rzecz osiedla Kolonia Robotnicza.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Ja chciałam
podziękować właśnie Panom Naczelnikom, bo w ostatnim czasie – Panu
Naczelnikowi Kowalskiemu i Bieniowi – w ostatnim czasie właśnie wszystkie te
ubytki w tej drodze takiej gruntowej w tym łączniku zostały zasypane
i to właśnie dosłownie kolka dni temu bodajże, więc dzięki za to, bo w sumie to
się można jakoś tam spokojnie troszeczkę poruszać, choć to jest dalekie od tego,
co by się chciało, ale myślę, ze tu w ślad za głosem Radnego Sajdy, nic by się
nie stało, żeby tam troszeczkę dalej, bo tam jest krótki bardzo ten odcinek
uliczki bocznej i tam dosłownie te parę dziur też można by było uzupełnić takim
grysikiem i myślę, że łatwiej by było tym mieszkańcom się poruszać.
Czy wyczerpaliśmy wszystkie pytania? Czy coś nowego, Panu Włodzimierzu,
czy znowu coś to samo? To proszę o zabranie głosu.
Radny Wł. Sajda – Co się śmiejecie? Ze swojej… Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani Prezydent! Panie Prezydencie! Ja nie
oceniam Pana Kaszy i Pana Milcarza od strony politycznej, tylko od strony
pracy i fachowości. Panie Prezydencie! A to, co Pan wyprawia, to ludzie Pana
ocenią, bo jak dotąd, to Pan tylko lekceważy mieszkańców.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panie Radny! Wydaje mi się, że to
jest nie na miejscu, co Pan mówi, bo to nie jest interpelacja, więc trochę żałuję,
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że udzieliłam Panu głosu, ale trudno, następnym razem się poprawię. Czy już
wszyscy Państwo zabrali głos w tym punkcie i zapytali Pana Prezydenta
o sprawy osiedli? Myślę, że tak.
Ad V/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 10 marca do 23 marca 2016 r. (załącznik nr 11 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie przechodzimy
do kolejnego punktu porządku naszych obrad tj. sprawozdanie z prac Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie od 10 marca do 23 marca 2016 r.
Państwo otrzymaliście te materiały, czy mają Państwo zapytania do tego
sprawozdania? Nie widzę.
Ad VI/Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za 2015 r. (załącznik
nr 12 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie kolejny punkt
porządku naszych obrad tj. sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za rok
2015 i tutaj zgodnie ze Statutem Gminy Ostrowiec, raz w roku i również pod
koniec kadencji, Komisje Rady Miasta składają takie sprawozdania ze swojej
działalności. Mają Państwo zapytania do tych sprawozdań? Nie widzę też
i przechodzimy do kolejnego punktu, to są sprawy różne.
Ad VII/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – W materiałach na sesji
otrzymaliście Państwo Raport z wykonania w roku 2015 Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2017 w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski (załącznik nr 13 do protokołu). Były te materiały przedmiotem
obrad Komisji Samorządowej i Komisji ds. Rodziny. Czy Państwo Radni mają
zapytania do tego materiału? Nie widzę. Czy są inne jakieś pytania w sprawach
różnych? Proszę Radną Joannę Pikus o zabranie głosu.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Ja chciałam tak ad vocem do pana
Radnego Sajdy. W mojej ocenie, to nie Pan Prezydent zlekceważył ludzi, tylko
Pan, bo do dnia dzisiejszego nie dostałam ekspertyzy. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze inne
pytania? Proszę Radny Kamil Stelmasik.
Radny K. Stelmasik – Korzystają, Pani Przewodnicząca, z tego punktu obrad
sesji Rady Miasta, chciałbym Państwa serdecznie zaprosić dnia 21 – 22
na V Dni Szekspirowskie, które odbywają się w naszym mieście już cyklicznie.
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To będą wykłady, spotkania, wystawy dla dzieci, dla młodzieży, upamiętniające
w tym roku, mija w tym roku 400 lat od śmierci Williama Szekspira. Nowy
mural zaistnieje też w przestrzeni naszego miasta, ale przede wszystkim
21 kwietnia – dzięki uprzejmości Kina „Etiuda” i Miejskiego Centrum Kultury –
będzie można obejrzeć nie lada wydarzenie w naszym kinie o godz. 17.30.
Będzie to spektakl z jednej z najważniejszych scen teatralnych na świecie
Królewskiego Teatru w Londynie „Hamlet”. Serdecznie zapraszam, będzie to
retransmisja ponad trzygodzinna, niesamowite wydarzenie teatralne,
z normalnymi przerwami, tak, jakbyśmy byli w prawdziwym teatrze. Serdecznie
zapraszam.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy mają jeszcze
Państwo Radni pytania w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie zamykam
XXXI Sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 15.19.
Protokołowały:

Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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