PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2016
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 października 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) Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3) Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
4) Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
5) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
6) Asystentka Posła Andrzeja Kryja – Sylwia Kula
7) Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego
w Ostrowcu Świętokrzyskim – Maciej Szymczyk
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Zanim
przystąpimy do realizacji porządku obrad, chcę poinformować Państwa, że
1 października 2016 r. zmarł Pan Kazimierz Mizielski – radny Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencji 1990 – 1994. W tej kadencji był
członkiem Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Ochrony Środowiska.
Prosiłabym Państwa o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego Radnego.
Dziękuję.
Radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uczcili minutą ciszy pamięć
Pana Kazimierza Mizielskiego – Radnego Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w kadencji 1990 – 1994.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo! Porządek
obrad otrzymaliście Państwo w materiałach. Czy ktoś z Państwa Radnych ma
uwagi do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji? Czy ktoś chciałby
wnieść jakieś uwagi do porządku? Proszę Panią Wiceprezydent o zabranie
głosu.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Szanowni
Państwo Radni! W imieniu Prezydenta chciałabym wnieść projekt uchwały
w sprawie udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzania przetargu.

Rzecz dotyczy starego lokalu poselskiego w Rynku, znalazł się kolejny najemca,
żeby lokal nie stał długo pusty, stąd dzisiejsza prośba o włączenie tej uchwały
do porządku dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają
zapytania? W takim razie przegłosujemy ten wniosek Pani Wiceprezydent
odnośnie wniesienia projektu uchwały co do udostępnienia lokalu przy
ul. Starokunowskiej 1/7 na prowadzenie swojej działalności przez Posła RP?
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego wniosku do porządku obrad tej
sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Radni Rady Miasta jednogłośnie opowiedzieli się za wniesieniem do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie udostępnienia lokalu użytkowego bez
przeprowadzania przetargu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie przegłosujemy – ten
projekt będzie w porządku obrad w punkcie III, jako punkt 9 – i z tą poprawką
przegłosujemy teraz całkowity porządek obrad dzisiejszej sesji.
Proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem – z wniesioną poprawką – porządku
obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W takim przyjęliśmy poprawkę
i porządek obrad.
Radni RM jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 16 września 2016 r.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
II.

9)

sprzedaży działek gruntu,
nabycia nieruchomości,
nabycia nieruchomości,
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski,
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu,
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,
udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzania przetargu.

IV.
V.

Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 8 września do 14 października 2016 r.
VII. Sprawy różne.
VI.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Zaczynamy realizować porządek
obrad.
Ad II/Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 16 września 2016 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Punkt II naszego porządku obrad,
to jest przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 16 września 2016 r. Oczywiście, jak zwykle, protokół był udostępniony
Państwu drogą elektroniczną, można się było z nim zapoznać w biurze Rady
Miasta. Czy są uwagi Państwa Radnych do protokołu z sesji? Nie widzę.
W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu
z sesji z dnia 16 września 2016 r.? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że protokół przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
porządku obrad, tj. podjęcie uchwał w sprawie.
Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – jako pierwsza jest projekt
uchwały w sprawie sprzedaży działek gruntu, o łącznej powierzchni 0,6056
ha, dotyczy to działek położonych przy ul. Świętokrzyskiej 20. Projekt tej
uchwały opiniowany był przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała
wniosek.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały
w sprawie sprzedaży działek gruntu, położonych przy ul. Świętokrzyskiej 20?
Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działek gruntu.
Patrz uchwała Nr XXXVII/108/2016 – załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – kolejny punkt dotyczy projektu
uchwały, to jest nabycia nieruchomości, w rejonie ulic Jana Samsonowicza,
Dębowa, Bałtowska i Skośna, nieruchomość o powierzchni 25,4338 ha. Projekt
uchwały również był opiniowany na Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji o opinię.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta - K. Stelmasik – Komisja
również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę radnego Choinkę o zabranie głosu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – St. Choinka – Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Mam takie pytanie, czy po zakupie tych terenów gmina będzie
mogła skorzystać z dofinansowania ze środków zewnętrznych, na przykład na
wykonanie uzbrojenia tego terenu, jak miało to miejsce na przykład
w przypadku trafnie zakupionych terenów przy ul. Bałtowskiej. I drugie moje
pytanie brzmi, czy zakup również tego terenu, gdzie znajduje się obecnie
przystanek, przy bramie nr 1, a z którego w tym momencie MPK, czy autobusy
MPK nie korzystają ze względu na wysoką, wystawioną tam opłat za podjazd na
tę zatokę, czy możemy liczyć na poprawę układu komunikacyjnego, właśnie
w terenie Celsy Huta Ostrowiec, gdzie panuje wzmożony ruch pojazdów
ciężarowych, autobusów i innych pojazdów.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa Radnych
chciałby jeszcze w tym temacie zabrać głos? Nie widzę. Czy Pan Radny
oczekuje odpowiedzi od Pana Prezydenta? Proszę, Panie Prezydencie,
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Goście! Ja tutaj poproszę Naczelnika Smolińskiego w części
pytania i Panią Naczelnik Targowską w drugiej części. Generalnie jestem
zwolennikiem i uważam, że tutaj będzie z korzyścią dla zasobów miejskich, ale
szczegóły to już państwo naczelnikostwo.
Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju – D. Smoliński – Pani
Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo Radni! Jak najbardziej jest
taka możliwość włączenia tych działek już do złożonego projektu, który uzyskał
prefinansowanie w ramach terenów inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej.
I taka możliwość na dofinansowanie w zakresie uzbrojenia tych terenów jak
najbardziej istnieje. Jeżeli uda nam się jeszcze, to w tym roku taki wniosek
zostanie złożony, jeżeli nie – będziemy starali się powiększyć ten areał, który
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już mamy, 20 hektarów przy ulicy Bałtowskiej, o te tereny, które zostały, bądź
zostaną zakupione. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Panią Naczelnik Targowską.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – A. Targowska – Szanowni
Państwo! Przede wszystkich powodem, dla którego została rozpatrzona tutaj
oferta narzędziowni, dotycząca tak dużego terenu, bo ponad 25 hektarów –
przede wszystkim były zamierzenia, które są w planie co do zmian,
wprowadzenia zmian w studium zagospodarowania przestrzennego, gdzie tereny
te już w tym nowym studium będzie można przeznaczyć na tereny inwestycyjne.
Część bezpośrednio tutaj przy ulicy Samsonowicza już obecne studium
przewiduje takie przeznaczenie, w części natomiast oczywiście będzie
wymagało zmian, jak również nie bez znaczenia jest pozyskanie tych terenów
przy rozważaniu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla
tamtego rejonu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Naczelnik! Bo pytanie było konkretne,
MPK czy będzie mogło korzystać z tego terenu? Nie słyszała Pani.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – A. Targowska – To znaczy
poprawa układu komunikacyjnego, tak?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Czy Pan Choinka jako dyrektor – rozumiem,
że o to chodziło – będzie mógł podjechać?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – A. Targowska – Podjechać jak
najbardziej. Wiata przystankowa również znajduje się na tym terenie i ta
zatoczka również. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – St. Choinka – Jestem usatysfakcjonowany
tą odpowiedzią, Pani Naczelnik.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają pytania
do projektu tej uchwały dalsze? Proszę radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Mili zebrani! Ja mam jedno tylko zapytanie, skromne, są takie
wycinki – pojedyncze działki – czy to jest uszczelnienie całości posiadanego
przez Gminę? To jest jedno. A drugie: a są planowane jeszcze gdzieś,
zaznaczone innym kolorem i wokół takich pojedynczych działek tej barwy nie
ma, to nie wiem. Więc bardzo bym prosił o wyjaśnienie, czy tylko
doszczelnienie jest już posiadanych gruntów, szerokości, czy to jest
przyszłościowe coś, tylko w dalszym etapie czasowym?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolego Andrzeju! Mówisz
o punkcie 3, a jesteśmy teraz przy punkcie 2.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! To jest proces długotrwały. Tam, gdzie grunty są uregulowane, gmina
wykupuje – tak, jak Państwo podejmujecie wielokrotnie decyzję przy ulicy
Rudzkiej, w obrębie Denkowa. Tam od kilkunastu lat gmina skupuje. Jeżeli
współwłaściciele uregulują stan prawny, wtedy stają do notariusza i wtedy jest
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uchwała Rady Miasta. Jeśli nie jest to uregulowane, to trwa to w czasie. To jest
tym spowodowane. Wielokrotnie do tych działek jest po kilkunastu
spadkobierców w różnych częściach niekoniecznie kraju, ale i zagranicy, i to
jest zawsze długotrwałe. To jest proces długotrwały, przewaga miast jest taka,
że tam, gdzie są duże tereny inwestycyjne, możemy przyciągać inwestorów.
I stąd jak gdyby taki kierunek działań tutaj wspólny Państwa Radnych. Tak, że
w tą stronę. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze Państwo
mają pytania w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do
głosowania nad projektem uchwały dotyczącym nabycia nieruchomości,
zlokalizowanej w okolicach ulic Jana Samsonowicza, Dębowej, Bałtowskiej
i Skośnej. 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 nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XXXVII/109/2016 – załącznik nr 3 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości, to jest działek o powierzchni 0,2432 ha,
położonych w rejonie ulic Jana Samsonowicza i Rudzkiej. Projekt uchwały
opiniowany był przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji o opinię.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi do
projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania.
Kto jest za nabyciem nieruchomości, w rejonie ulic Jana Samsonowicza
i Rudzkiej? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że
uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XXXVI/110 /2016 – załącznik nr 4 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności
podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód gminy. Projekt
uchwały opiniowany był przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego
Komisji o opinię.
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Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Kto jest za? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr XXXVII/111 /2016 – załącznik nr 5 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
polegający trzykrotnym koszeniu traw wraz z utylizacją urobku z terenów
pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski. Projekt uchwały opiniowany był przez Komisję Budżetu oraz
Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu
o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju Miasta również pozytywnie odniosła się do projektu
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Świętokrzyskiego. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Województwa Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr XXXVII/112/2016 – załącznik nr 6 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu, w formie
dotacji celowej w wysokości 170 tysięcy zł na zakup sprzętu medycznego dla
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej, ulica
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Szymanowskiego 11. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu,
proszę Przewodniczącego Komisji o opinię.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę radną Joannę Pikus.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
W imieniu wszystkich mieszkanek gminy i powiatu dziękuję za pozytywne
odniesienie się do naszej prośby z poprzedniej sesji dotyczącej przekazania
środków finansowych na zakup sprzętu na Oddział Ginekologii Szpitala
Powiatowego. Dobrze się stało, bo jak nam wszystkim wiadomo, zalecenie
Wojewódzkiego Konsultanta ds. Ginekologii i Położnictwa, po
przeprowadzonej w szpitalu kontroli, określały konieczność zakupu sprzętu,
o który wnioskowały wszystkie radne. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos przy okazji projektu tej uchwały? Nie widzę.
W takim razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu? 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 udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu.
Patrz uchwała Nr XXXVII/113/2016 – załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę bardzo, Panie Ordynatorze,
o zabranie głosu.
Ordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – M. Szymczyk – Maciej Szymczyk,
Ordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Chciałbym Zarządowi
Miasta, na czele z Panem Prezydentem, Pani Przewodniczącej – serdecznie
podziękować za przychylność i pochylenie się nad problemem nas tutaj, naszego
środowiska. Owszem, granice działalności powiatu i miasta są podzielone, ale są
niektóre dziedziny życia, które nie uznają granic żadnych. Do moich
podziękowań przyłącza się Pan Dyrektor Jan Pawliński, są to szczere, ciepłe
podziękowania, sprzed 3 godzin – tak, że jeszcze raz w imieniu całego zespołu
i naszych podopiecznych bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję za
dostrzeganie takich potrzeb z nadzieją, że może w przyszłości inne oddziały też
doświadczą Państwa dobrego słowa popartego środami finansowymi. Jeszcze
raz bardzo serdecznie dziękuję.
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Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Panie
Prezydencie.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Zacni Goście! Panie Ordynatorze! Na Pana ręce też podziękowania, ja
będę wyrazicielem wszystkich radnych obecnych na sali tym bardziej, że
uchwała została podjęta jednogłośnie, chciałbym bardzo podziękować
i w nadziei na to, że ten sprzęt, który zostanie zakupiony ze środków miasta,
będzie służył przyszłym mamom z Ostrowca i z Powiatu Ostrowieckiego,
a Panowie – środowisko lekarskie i pielęgniarskie – będzie to wspierać, bo na
rozwoju Ostrowca najbardziej nam zależy. Myślę, że przysłużymy się w tym
momencie dla wszystkich i mówię to w imieniu mam, babć i szczęśliwych
ojców tych, którzy są i którzy w przyszłości będą. Dziękuję.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do punktu 7 –
mianowicie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji
o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos przy okazji projektu tej uchwały? Ja myślę tu,
tylko dodam, bo na komisji usłyszałam, że w uzasadnieniu jest zmiana co do
kwoty 195.150 – to jest wiersz szósty, końcówka tego wiersza w uzasadnieniu,
otrzymuje teraz wartość: 198.150. I myślę, że to są wszystkie zmiany, które by
były do projektu tej uchwały. Czy Państwo Radni mają uwagi do projektu tej
uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za
przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2016? Kto jest za? 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 XXXVI/114/2016 – załącznik nr 8 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały, to
jest zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023. Projekt uchwały
opiniowany był przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji
o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu 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 przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2016 – 2023.
Patrz uchwała Nr XXXVII/115/2016 – załącznik nr 9 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I ostatni projekt uchwały
w naszym porządku, dotyczy udostępnienia lokalu użytkowego – przy ulicy
Starokunowskiej 1/7 – bez przeprowadzania przetargu. Czy Państwo Radni
mają uwagi, zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej udostępnienia lokalu
– kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie
użytkowego bez przeprowadzania przetargu.

udostępnienia lokalu

Patrz uchwała Nr XXXVII/116/2016 – załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana Prezydenta o zabranie
głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Szanowni Goście! Chciałbym podziękować, jest mi bardzo miło, że
wszystkie uchwały przedstawione przez pracowników Urzędu Miasta
i przygotowane na dzisiejsze obrady Rady Miasta, zostały przyjęte jednogłośnie.
Dziękuję za tę merytorykę. Dziękuję za to takie bardzo dobre podejście.
Państwo wypracowujecie wspólne stanowiska na poszczególnych komisjach
Rady i myślę, że to jest właściwe. I stąd jestem wyrazicielem podziękowań w
imieniu swoim, w imieniu Pani Wiceprezydent, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz,
wszystkich naczelników i pracowników merytorycznych wydziałów. Dziękuję
Państwu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Przechodzimy
do kolejnego punktu porządku obrad, mianowicie punktu IV – interpelacje
i zapytania.
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Ad IV/Interpelacje i zapytania:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Radnych o zgłaszanie się
do zabierania głosu.
Więc odczytam nazwiska, jeśli pominęłam któregoś z Państwa Radnych, to
zaraz dopiszę: Kamil Stelmasik, Aron Pietruszka, Marcin Marzec, Artur Głąb,
Włodzimierz Stec, Dariusz Kaszuba, Małgorzata Krysa, Joanna Pikus.
Włodzimierz Stec nie? Andrzej Pałka. Tutaj jeszcze Kamil Kutryba. Kamil
Długosz. To proszę Państwa kolejno... (zwracając się do Pana L. Sułka) Nie
proszę pana, realizujemy porządek obrad, w sprawach różnych ewentualnie.
Teraz radni mają głos. Bardzo przepraszam, ale proszę poczekać. Ale tak,
otrzyma Pan głos, ale w sprawach różnych. Proszę nam teraz nie przeszkadzać.
Ja bardzo proszę… Ale Pan jest osobą postronną, natomiast interpelacje
i zapytania dotyczą Państwa Radnych, do Pana Prezydenta. A zatem ja
naprawdę chcę realizować porządek i proszę mi nie utrudniać. Udzielę głosu,
chwileczkę proszę poczekać. Na razie Państwo Radni. Na razie Państwo Radni.
Proszę Pana Kamila Stelmasika o zabranie głosu.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Panie Prezydencie! Kilka spraw odnośnie osiedla Pułanki.
1)
W związku z prośbą mieszkańców osiedla Pułanki, mieszkających przy
ulicy Armii Krajowej, korzystających na co dzień z drogi wewnętrznej pomiędzy
wieżowcami nr 15 i 18, wnioskuję o ustawienie odpowiedniego lustra
drogowego vis a vis wspomnianego wyjazdu (miejsce to zostało oznaczone na
mapce, którą tutaj dołączam), tuż przy zatoce autobusowej tam się znajdującej.
Zdaniem kierowców, po prostu lokalizacja tego lustra w tym miejscu, ułatwi po
prostu włączanie się do drogi, do Armii Krajowej i będzie dla nich dużym
ułatwieniem.
2)
Druga sprawa. W związku z dyskusją, jaka miała miejsce na niedawno
odbytym przeze mnie spotkaniu z mieszkańcami osiedla, zwracam się z prośbą
o wymalowanie pasów wyznaczających miejsca parkingowe na dość dużym
parkingu przed blokiem nr 3, to jest wzdłuż ul. Jasińskiego. Wiemy, że ta ulica
jest bardzo zakorkowana w wielu momentach w ciągu dnia.
3)
Ponawiam prośbę, która wczoraj padła z ust innego radnego, odnośnie
zainteresowania się odpowiednich służb wrakami dwóch samochodów, które
znajdują się na tym parkingu – to jest Citroen, a od niedawna jeszcze, od ponad
roku doszedł tam kolejny samochód – Volkswagen, który po prostu taranuje,
blokuje to miejsce parkingowe innym mieszkańcom.
4)
I jeszcze jedna kwestia związana z taką próbą rozwiązania problemu
ulicy Jasińskiego, czyli takiego sporego zakorkowania tej ulicy. Chciałem
prosić o to, czy w miarę możliwości finansowych, może w przyszłym roku
w budżecie miasta znalazłyby się niewielkie środki na zrobienie niewielkiego
parkingu, wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Nr 16, to jest przy bloku nr 5, to jest
vis–a–vis tego bloku, taki kawałek gruntu gminnego. Myślę, że tam parking taki
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z płyt ażurowych lub kostki brukowej zdecydowanie by poprawił tam
komunikację, a w tym przysłużyłby się też rodzicom przyjeżdżającym na
wywiadówki do przedszkola, korzystających pacjentów z okolicznych
przychodni, czy nawet wiernym uczęszczającym na mszę do Parafii Świętego
Kazimierza. Tutaj odnośnie tych pasów też przedstawiam, załączam podpisy
mieszkańców, którzy się opowiadają za tą sprawą, jest dla nich bardzo ważna.
(interpelacje 1 – 4 stanowią załącznik nr 11 do protokołu).
5)
Mam tu jeszcze dwie sprawy odnośnie bezpieczeństwa na naszych
drogach. Chodzi mi przede wszystkim o skrzyżowanie drogi Waryńskiego ze
Wspólną. Zwróciłem się nie tak dawno do Komendy Policji o przedstawienie
statystyk za dwa lata, wypadków, jakie miały miejsce na tym skrzyżowaniu.
Uważam, że to jest jedno z najbardziej newralgicznych miejsc w naszym
mieście. Po prostu kierowcy, przecinający ulicę Waryńskiego, jadąc od
Henrykowa, w kierunku Kopernika lub z Kopernika w kierunku Henrykowa,
jest to bardzo newralgiczne miejsce i tam myślę, że należałoby coś z tym
miejscem zrobić, gdzie w ubiegłym roku doszło do 5 wypadków
niebezpiecznych, w tym roku już do 3. Ja tu przedstawiłem pewne propozycje,
jak Wydział Dróg Powiatu, bo chyba to Powiat musiałby się tym zająć, mógłby
ten temat rozwiązać. Chodzi o różnego rodzaju progi zwalniające, może
szykany, może bardziej lepsze oznakowanie np. znakiem P-16, tym pionowym
STOP-u.
6)
I jedna jeszcze sprawa, za Pana pośrednictwem. Również chciałbym
ponowić temat przejazdu przez ulicy Armii Krajowej, czyli tej nieszczęsnej
ścieżki rowerowej, która nam przecina tą drogę. Dochodzi tam do wielu
zdarzeń. Ostatnio jeden mieszkaniec os. Pułanki, bardzo schorowany człowiek,
dla kogo jazda na rowerze jest tak naprawdę formą terapii, miał tam bardzo
nieprzyjemny wypadek i myślę, że do tego tematu warto wrócić. Z wniosku,
z którym się zwróciłem do Powiatu w 2015 roku, dostałem odpowiedź, że nie
ma na to środków, że to jest bardzo kosztowne tak, że za Pana pośrednictwem
ponawiam tą swoją prośbę (interpelacje 5-6 stanowią załącznik nr 12 do
protokołu).
7)
I ostatnia kwestia. Panie Prezydencie! Ostatni raz Zawody Strzeleckie
o Puchar Prezydenta Miasta odbyły się w tym mieście w maju 2012 r.
W wydarzeniu tym organizowanym rokrocznie przy udziale Gminy brało udział
średnio 50-60 osób, pasjonatów strzelectwa, harcerzy, strzelców i zupełnych
nowicjuszy, którzy chcieli spróbować swoich sił w tego typu rywalizacji.
Miasto, jak wiemy skupuje coraz więcej terenów inwestycyjnych, co świadczy
tylko i wyłącznie o dobrej gospodarności i działaniu zgodnie z przyjętą wizją
i strategią. W związku z tym, że terenów nadających się pod urządzenie
miejskiej strzelnicy sportowej przybywa, wnioskuję o wygospodarowanie
odpowiedniej przestrzeni na ten cel. Uważam, że w wyniku współpracy
odpowiednich spółek miejskich jesteśmy w stanie przygotować odpowiednio
tanio i sprawnie teren na minimum 4 stanowiska strzeleckie, o długości osi
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strzeleckiej do 100 m. Budowa taka powinna obejmować również nasypanie
wałów ziemnych do wysokości 4 m, odpowiedniego kulochwytu oraz
zadaszonej wiaty ze stanowiskami strzeleckimi. W Ostrowcu Świętokrzyskim
nie brakuje pasjonatów strzelectwa. Należy też zauważyć, ze strzelnica mogłaby
być wykorzystywana przez lokalne koła łowieckie. Gdyby w miejscu tym
zorganizować odpowiednią infrastrukturę, jak ławki, stoły czy palenisko,
służyłaby także rekreacji na świeżym powietrzu, organizacji turniejów,
zawodów, ale także spotkań edukacyjnych czy warsztatów. Jestem przekonany,
że tak zorganizowana strzelnica będzie kolejnym miejscem w naszym mieście,
sprzyjającym aktywnemu spędzaniu wolnego czasu i w pełni pozwoli rozwijać
mieszkańcom miasta zainteresowanym rozwijaniem umiejętności strzeleckich.
Może się też stać elementem uzupełniającym ofertę Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Dziękuję (Interpelacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Arona Pietruszkę.
Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Szanowni Goście!
1) Razem z Koleżanką Radną Martą Woźnicką – Kuzdak ponawiamy
interpelację dotyczącą umiejscowienia lustra przy wyjeździe z ul. Rosłońskiego
do ulicy Polnej. Nie będę tego uzasadniał. Ta interpelacja była składana, niestety
nie zostało to wykonane. Ponawiamy tą interpelację.
2) Druga interpelacja dotyczy przesunięcia pasów dla pieszych przy wjeździe
w ul. Wspólną z ul. Waryńskiego. Te pasy są bardzo blisko wjazdu, nieraz
byłem świadkiem, że samochody skręcające w ulicę Wspólną hamowały na
pasach, praktycznie przechodzień znajdował się na masce samochodu. To była
druga interpelacja.
3) Kolejna interpelacja dotyczy problemu parkowania samochodów osobowych
wzdłuż jezdni przy ul. Kopernika. Jako Rada Osiedla, ja – jako radny Rady
Miasta – poprosiliśmy, aby zagospodarować teren pasa zieleni. Zostały
ustawione słupki i problem parkowania na pasie zieleni został rozwiązany, ale
samochody stoją teraz po prostu na jezdni. Prosilibyśmy o pomoc w rozwiązaniu
tego problemu, bo nie da się, szczególnie w godzinach porannych przejechać
ulicą Kopernika.
4) Trzecia moja interpelacja dotyczy informacji. Chciałbym uzyskać informację
dotyczącą darmowych wstępów tzw. voucherów w skali roku do Muzeum
Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”, jak i do Muzeum Historycznego
w Częstocicach w latach 2013 – 2014 – 2015.
5) Chciałem również podziękować, jako Przewodniczący Rady Osiedla
25 – Lecia, Spółdzielni Mieszkaniowej, która w ramach Programu „Osiedle Od
Nowa”, wyszła tutaj z pomocą, z inicjatywą. My, jako Rada Osiedla,
skorzystaliśmy z środków, wydatkowaliśmy je na zakup 10 ławek do parku
osiedlowego. Spółdzielnia Mieszkaniowa, w ramach współpracy, zamontowała
13

te ławki bezpłatnie. Za to chciałem podziękować Zarządowi Ostrowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni
Państwo! Wysoka Rado! Ja mam kilka spraw.
1) Zacznę może od takiej. Od 1 stycznia tego, znaczy przyszłego roku – 2017,
wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Rozporządzenie powoduje zwiększenie ilości strumieni odpadów. Czy kolejny,
ten trzeci przetarg ujmuje te zmiany? Jeżeli nie, to w jaki sposób będzie
zagwarantowane przez wykonawcę usług w mieście respektowanie tego
Rozporządzenia? (załącznik nr 14 do protokołu).
2) Następna sprawa. Miałem ostatnio okazję rozmawiać z kilkoma osobami,
które od stosunkowo niedawna mieszkają w naszym mieście, albo bywają tu
w miarę rzadko i zwrócono mi uwagę na taki fakt jak gdyby złego stanu
oznaczenia ulic. Osoby te uważają, że oprócz głównych ulic i alei, wiele
mniejszych jest bardzo słabo oznakowanych, co stanowi poważny problem
w poruszaniu się dla tych osób. W związku z tym zwracam się z prośbą, by
w latach kolejnych miasto przystąpiło do kompleksowej poprawy tego stanu
rzeczy. Na każdym skrzyżowaniu ulic powinny znajdować się zatem
drogowskazy wraz z wyraźnie oznaczonymi nazwami poszczególnych ulic.
Prace te można zsynchronizować z planowanymi pracami nad Systemem
Identyfikacji Wizualnej Miasta. Proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie w tej
sprawie (załącznik nr 15 do protokołu).
3) Kolejna kwestia. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie takiego zagadnienia.
Jakie w chwili obecnej są prawne możliwości Gminy w zakresie realizacji
inwestycji w budowę parkingów położonych przy blokach 7A i 7B przy ulicy
Polnej? Czy w przypadku ewentualnego braku możliwości takiej inwestycji,
gmina wyraża wolę rozmów z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych
celem rozwiązania tego palącego od wielu lat problemu? Jednocześnie zwracam
się z prośbą do Pana Prezydenta o przekazanie adekwatnej wersji tej interpelacji
dotyczącej Powiatu, czyli też również chciałbym wiedzieć, czy Powiat posiada
takie możliwości i czy jest zainteresowany podjęciem stosownych rozmów
z mieszkańcami w/w bloków (załącznik nr 16 do protokołu).
4) Kolejna sprawa. Zwrócił się do mnie człowiek, który posiada doktorat
z historii – Pan Tomasz Karbowniczek. Poprosił mnie o interwencję w takiej
sprawie. Pan Tomasz, podczas stażu w Miejskim Centrum Kultury,
przeprowadził taką szczegółową inwentaryzację archiwaliów dawnej Izby
Tradycji i Perspektyw Hutnictwa. Spis ten jest bardzo obszerny i szczegółowy
i zgodnie z sugestią doktora Karbowniczka, który jest specjalistą w tym
zakresie, powinno się zabezpieczyć stosowne jak gdyby możliwości finansowe
na konserwację tych materiałów archiwalnych, szczególnie ksiąg Sekretariatu
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Głównego, które są w złym stanie technicznym. Biorąc pod uwagę fakt, że
historię naszego miasta pisała huta, dziedzictwo to warte jest zachowania dla
przyszłych pokoleń, proszę o – w miarę możliwości – wygospodarowanie
w możliwie szybkim czasie funduszy na ten cel. Nawiasem mówić, trochę
przykro, że ten człowiek, akurat się okazało w rozmowie, że jest bezrobotny
i mam taką nadzieję, że w przyszłości Ostrowiec się będzie na tyle rozwijał, że
ludzie z doktoratami nie będą poszukiwać pracy, tylko będą zagospodarowani
(załącznik nr 17 do protokołu).
5) Mam też pytanie w sprawie ostatnio głośnego programu rządowego
„Mieszkanie +”. W związku z rozpoczęciem prac nad realizacją rządowego
programu „Mieszkanie +”, w ramach którego ma powstać ponad 6 tys. mieszkań
w 17 miastach w całej Polsce, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania:
- Czy były podjęte przez Urząd Miasta próby, by Ostrowiec został objęty
rządowym programem „Mieszkanie +”?
- Kiedy i czy w ogóle planowane jest rozpoczęcie inwestycji związane z budową
tanich mieszkań w Ostrowcu w ramach tego programu?
- Czy nasze miasto posiada ewentualnie tereny, które mogłyby zostać
przeznaczone pod potrzeby tego programu?
Chciałbym zauważyć, że w sąsiednim województwie podkarpackim, w ramach
pilotażu objęto takie miasta, jak Stalowa Wola, Dębica, czy Nowa Dęba.
Rozwój takiego budownictwa przyczyniłby się do poprawy atrakcyjności
naszego miasta, nie tylko dla obecnych mieszkańców, ale także ewentualnych
chętnych do zamieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim (załącznik nr 18 do
protokołu).
6) I ostatnia sprawa. Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie, jeśli
chodzi o szczepienia osób starszych i przewlekle chorych. Według zaleceń
Światowej Organizacji Zdrowia, co roku przeciwko sezonowej grypie powinno
zabezpieczyć się 70% społeczeństwa. U nas robi to zaledwie co 20 obywatel.
W Polsce szczepienia są jedynie zalecane, a nie obowiązkowe. W naszym kraju
panuje zbyt mała świadomość społeczeństwa o powikłaniach, jakie może
spowodować grypa. Należy zauważyć, że szczepienia dają konkretne korzyści
ekonomiczne tj. znacznie maleją wydatki na leczenie samej grypy oraz jej
skutków. W związku z powyższym, zwracam się z interpelację w sprawie
szczepień ochronnych przeciwko grypie dla seniorów w naszym mieście.
Z uwagi na napięty budżet oraz licznie prowadzone inwestycje w tym roku
budżetowym, proponuję wprowadzenie pilotażowego programu szczepień dla
mieszkańców Ostrowca w wieku np. 65+ lub 70+, który objąłby na przykład
kilkaset osób. Pilotaż pozwoliłby stosunkowo niewielkim kosztem na zbadanie
zapotrzebowania na tego typu działanie w naszym mieście, jak również
pozwoliłby na zdobycie doświadczenia w realizacji programu, które można
będzie wykorzystać w latach kolejnych. Program byłby doskonałym
uzupełnieniem oferty naszego miasta w zakresie szczepień, które w chwili
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obecnej kierowane są do najmłodszych mieszkańców Ostrowca. W ten sposób
zadbamy również o naszych seniorów. Proszę o udzielenie również
o odpowiedzi na piśmie w tej sprawie (załącznik nr 19 do protokołu).
7) I ostatnia rzecz. To już tylko krótkie podziękowanie w imieniu mieszkańców
osiedla „Ogrody”. Co prawda, nie odbyłem spaceru, ani nie wypiliśmy kawy
jeszcze z Panią Radą Ubą tak, jak Pan Prezydent zalecał, ale mimo wszystko,
udało się, że te prace są już rozpoczęte, chodnik się robi, monitoring będzie
w formie tych tzw. fotokamer, czy fotopułapek i za to chciałbym podziękować
(załącznik nr 20 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Na
Pani ręce chciałbym złożyć interpelację w sprawie remontu lub wymiany wiaty
przystankowej MPK, zlokalizowanej przy Alei Jana Pawła II 63. Może dwa
zdania o stanie technicznym. Obecne zadaszenie przystanku przecieka podczas
deszczu, na chodniku tworzy się kałuża, a powierzchnia użytkowa przez to się
zmniejsza. Pragnę dodać, że ten problem był już dwukrotnie zgłaszany przez
mieszkańców naszego miasta do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji,
niestety, bez rezultatu. Wobec powyższego, proszę o remont bądź wymianę
wiaty, a także przegląd pozostałych przystanków na terenie naszego miasta.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Miałem zaplanowaną nieco inną kolejność swoich
interpelacji, ale nie mogę na wstępie nie podziękować Koledze Radnemu
Stelmasikowi za podniesienie publiczne problemu, który nam wielu jest bliski,
bo Kolega Radny uczestniczył i w zawodach i w treningach strzeleckich, i warte
podkreślenia jest to, że w naszym mieście istniały strzelnice, które dawały
szansę rozwoju tej dyscypliny sportowej, podkreślam, sportowej, zaś śladu
z tych dwóch strzelnic praktycznie nie ma, nie można ich użytkować
w obecnym zapisie prawnym, a podpowiem tylko, że takie miejscowości, jak
Ćmielów, Chwałowice, czy Lipsko nad Wisłą, swoje strzelnice posiadają i one
funkcjonują. Chyba nie stałoby się to jakimś większym problemem, gdybyśmy
zaczęli również planować powstanie również strzelnicy na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski w celach, które Kolega Radny Stelmasik bardzo celnie
przedstawił. Na pewno inicjatywa zawodów o Puchar Prezydenta, Puchar
Starosty, Puchar Senatora, czy Posła jest inicjatywą, która byłaby pretekstem do
zorganizowania zawodów, które mogą być szansą aktywnego spędzenia czasu
w nieco inny sposób, niż do tej pory oferowane. Za tą inicjatywę dziękuję i tak,
jak wspomniałem, podpisuję się pod nią również, gdyż jest mi ona szczególnie
bliska.
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1) Otrzymałem dzisiaj długo oczekiwaną interpelację w sprawie archiwum
cyfrowego. Niejako ona dotyczy również spraw podniesionych przez Kolegę
Radnego Marca. I tutaj zwróciłbym się z zapytaniem, ponieważ wszyscy
członkowie Komisji byli na sesji, przepraszam, na posiedzeniu Komisji
zorganizowanym w Galerii Fotografii i tam padły zdania dotyczące
zabezpieczenia zasobów, które już w tej chwili posiada Miejskie Centrum
Kultury. Zwracam się z zapytaniem, czy byłaby możliwość – po pierwsze –
utworzenia portalu, czy chociaż zakładki na stronie Urzędu Miasta, która by
mogła prezentować niektóre tylko z bogatego zbioru archiwaliów dotyczących
naszego miasta i czy będzie możliwość zaplanowania wydatków w budżecie na
to, aby dokupić dla potrzeb Miejskiego Centrum Kultury odpowiednie nośniki
cyfrowe, które pomieszczą wszystko to, co do tej pory zostało zgromadzone na
różnego rodzaju mniejszych nośnikach elektronicznych i po prostu o stworzenie
bazy, która byłaby, dawałaby możliwość stworzenia Ostrowieckiego Archiwum
Cyfrowego w takim kształcie, abyśmy się mogli nim chwalić i być z niego
dumni, bo przecież to przeszłość naszego miasta, także bardzo proszę
o rozważenie takiej możliwości.
2) Sprawa kolejna. W ostatnim czasie ostrowieckie media, szczególnie prasa,
przyniosły informację o masowym wręczaniu certyfikatów dla uczniów szkół
gimnazjalnych naszej gminy, certyfikatów poświadczających wyższe, niż
przewiduje to program, umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym, na
razie językiem niemieckim i angielskim. Zwracam się z zapytaniem, czy
w przyszłych latach będzie to kontynuowane, czy gmina będzie przeznaczać
środki na certyfikowanie umiejętności swoich uczniów i również czy będą brane
pod uwagę inne języki obce. Jak wiemy, jest to bardzo dobra metoda
sprawdzenia umiejętności posługiwania się językiem przez uczniów szkół
gimnazjalnych i podpowiem tylko Państwu, jako pedagog, że tutaj – mówiłem
również o tym na sesjach poprzednich – wchodzi również w grę sprawdzenie
umiejętności mówienia, którą nie jest tą umiejętnością sprawdzaną podczas
egzaminu gimnazjalnego, więc dochodzi dodatkowa sprawa, która zasługuje na
pochwałę, uznanie, a jednocześnie rozwijanie, ponieważ umiejętność mówienia,
komunikowania się w języku obcym jest podstawowa we wszelkich przyszłych
losach życiowych młodych ludzi.
3) W tym miejscu wypada mi również podziękować za długo oczekiwaną
odpowiedź w sprawie koperty życia, w sprawie, w której zwracałem się
i w czerwcu i w lipcu tego roku. Zwracam się z zapytaniem, czy w przyszłych
latach jest planowane prowadzenie również takiej akcji, bo jak na razie,
z odpowiedzi, którą dzisiaj otrzymałem i Państwu pragnę przedstawić fragment
jej: „W pierwszej kolejności program obejmie 1.000 mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego, którzy ukończyli 60. rok życia.” Stąd też moje pytanie, czy
w przyszłych latach również ten pomysł, ta akcja będzie realizowana, gdyż jest
to warte zauważenie i jednocześnie propagowania na lata następne?
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4) Szanowni Państwo! Kilka sesji temu zwracałem się również z zapytaniem
odnośnie powołania przez Pana Prezydenta zespołu ds. Herbu, flagi i Sztandaru
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Do dzisiaj tej odpowiedzi nie otrzymałem,
a wydaje się, że czas biegnie nieubłaganie i prosiłbym tutaj o odpowiedź, czy
rzeczywiście taki zespół będzie powołany, by raz na zawsze wyprostować
kwestię herbu Ostrowca i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a później,
w przyszłości pomyśleć o kolejnych elementach tożsamości Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, dlatego że bez powołania zespołu, który zajmie się
wyprostowaniem spraw zawiłych, spraw heraldycznych, związanych z herbem
naszego miasta, nie będzie można procedować w sprawach kolejnych, które się
z tym wiążą.
5) I sprawa ostatnia. Mieszkańcy interesują się bardzo przetargami na wywóz
nieczystości, przetargami, które dotyczą wywozu śmieci. Otrzymałem
odpowiedź również na swoją interpelację w dniu dzisiejszym, niemniej jednak
prosiłbym o informację pisemną, jak również i ustną, na jakim etapie jest trzeci
z kolei przetarg, który będzie – mam nadzieję – ostatecznie rozstrzygał kwestię
tej usługi wynikającej z tej ustawy „śmieciowej”, jak również proszę
o informację, czy prawdą jest, że niektóre służby – Prokuratura i Policja
prowadzą jakieś działania w Urzędzie Miasta w sprawie tych przetargów, bo
takie informacje mieszkańcy posiadają, przynoszą i niestety brak odpowiedzi,
nie mogę na nie odpowiedzieć. Proszę o informacje ustną i na piśmie również.
Dziękuję uprzejmie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radną Małgorzatę Krysę.
Radna M. Krysa – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Ogólnopolskie media informują o akcji „tęczowych
piątków”. Akcja ta ma podobno być przeprowadzona w szkołach w najbliższy
piątek i jest to akcja promująca postawy LGBT i ma polegać na umieszczaniu
w szkołach, na korytarzach plakatów właśnie informacyjnych i wielu rodziców
jest zaniepokojonych właśnie, że ta akcja ma na celu promowanie postaw
homoseksualnych i może być takim realnym zagrożeniem dla wychowania
dzieci, a także kształtowania młodego człowieka. Ja zwracam się właśnie
z zapytaniem tutaj do pana Prezydenta, czy ktoś zwrócił się z prośbą o zgodę na
taką akcję w szkołach podlegających gminie. Proszę o odpowiedź na sesji i na
piśmie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Zebrani!
1) Panie Prezydencie! Jest taka w naszym mieście ul. Promienna. Nawierzchnia
jej jest – już nie powiem zła, straszna – błoto, doły. Fakt, że jest to teren
prywatny – pytałem to u Pana Naczelnika – ale mieszkańcy podatki, mówią,
zostawiają u nas. Proszą o jakieś godziwą na ten XXI wiek, nawierzchnię.
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Sugestia moja – często jest to naprawiane najtańszym kosztem, może nawet
i tam wyrównać, i tak w podobny sposób to uczynić.
2) Kolejne ulice – fakt, że już to zgłaszałem na poprzednich sesjach, to jest
równoległe do ul. Kolonia Robotnicza, też taką samą nazwę posiadają, to są te
dwie odnogi – jedna bliżej Ronda Narodowych Sił Zbrojnych, to jest ta ulica
ślepa i druga – blisko ul. Sienkiewicza, a równoległa do ul. Relaksowej. No
teraz po tych deszczach, można zobaczyć, co się tam dzieje. No coś strasznego –
błoto spływa już nawet na ten równy teren i to już zaczyna ludzi bardzo, bardzo
burzyć. Bardzo bym prosił, zresztą chcę powiedzieć, na ten teren mieliśmy tam
w chwili wolnej Pana Prezydenta zajechać, żeby to nawet zobaczyć i będę chciał
do tego jeszcze raz nawiązać i prosić, żebyśmy tutaj sfinalizowali ten temat.
Może da się to na miejscu rozwiązać w sposób, może usłyszę dzisiaj, a jeżeli
nie, to na pewno na takim spotkaniu.
3) Kolejna sprawa – to, co nie tylko na moim osiedlu, to temat – dziki
i zniszczenia, jakie one niosą. Korespondencji na ten temat już otrzymałem
wiele – nie ukrywam wcale, ale dziki robią to samo, rozszerzają tylko rewir
swój, bo na ul. Karłowicza i ul. Grzybowej wydano wielkie pieniądze, żeby
teren zrekultywować, żeby trawnik ładnie zasiać, pięknie to wyglądało, ale
jeżeli taki miot 21 sztuk, a tyle zdążyłem policzyć, że jest, że biega, to
naprawdę, każdego, każdego wieczoru, kiedy przechodzę, to przybywa takiej
niewskazanej uprawy. A może, Panie Prezydencie, wystąpić z notą
obciążeniową dla Nadleśnictwa i Związku Łowieckiego za rekultywację
i regenerację zniszczonych pasów zieleni. Może to zacznie funkcjonować
inaczej. Nie ukrywajmy wcale, nie jestem myśliwym, ale widzę jak to wygląda
niekiedy, kiedy się odbywają, prawda, strzelania. Przecież idzie nagonka,
a może by ci myśliwi wtedy wspólnie przeszli i ten miot, to wszystko przenieśli
w inne miejsce. Może zmienić żerowisko dla nich i wtedy je tam uspokoimy.
Nagonka pewna funkcję spełniała. Podobnie i tutaj.
4) I kolejna sprawa. Panie Prezydencie! Przy ul. Jodłowej znajduje się plac
zabaw. Wskazane jest tam, bo już od mieszkańców otrzymuję, wybudowanie
pasa spowalniającego. Dzieci wybiegające z tego placu zabaw trafiają na tych,
którym się bardzo śpieszy – czy do domu, czy tylko, nie wiem, dla sportu.
Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Kamila Kutrybę.
Radny K. Kutryba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado!
1) Zwracam się z w imieniu mieszkańców osiedla Rosochy, a dokładnie domu
przy ulicy Sikorskiego 62, który znajduje się w zasobach Zakładu Usług
Miejskich, o możliwość doprowadzenie kanalizacji do wyżej wymienionego
budynku. W chwili obecnej, zamieszkujący budynek załatwiają sprawy
fizjologiczne do tzw. kabiny TOI–TOI. Jest to uciążliwe zarówno dla
mieszkańców budynku przy Sikorskiego 62, jak również osób zamieszkujących
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sąsiednie budynki, skarżących się na nieprzyjemny zapach. Pragnę zauważyć, że
budynek ten znajduje się w samym centrum osiedla Rosochy (Interpelacja
stanowi załącznik nr 21 do protokołu).
2) I jeszcze druga. W imieniu mieszkańców przy ulicy Pogodnej i ulicy
Ogrodowej, zwracam się o możliwość zainstalowania progów zwalniających lub
progów wyspowych. Prośbę swą motywuję faktem nadużywania prędkości i nie
dostosowywania się do znaków drogowych na wyżej wymienionym odcinku.
Mieszkańcy boją się o swoje bezpieczeństwo, ponieważ bardzo często na tych
odcinkach są świadkami kolizji drogowych. Do interpelacji dokładam podpisy
mieszkańców związanych z wyżej wymienioną prośbą. Dziękuję (Interpelacja
stanowi załącznik nr 22 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Kamila Długosza.
Radny K. Długosz – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Dnia 20 maja 2016 r. została uchwalona nowa ustawa
o efektywności energetycznej obowiązująca od 1 października 2016 r. Zgodnie
z zapisami ustawy, podmioty w niej określone, głównie przedsiębiorstwa
energetyczne, mają obowiązek skupowania świadectw efektywności
energetycznej, zwanych też „białymi certyfikatami”. Świadectwa efektywności
energetycznej wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
na wniosek przedsiębiorstw lub instytucji. Aby móc uzyskać takie świadectwo,
należy przedstawić audyt efektywności energetycznej, potwierdzający
dokonanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
Przedsięwzięciami takimi są m.in.: izolacja instalacji przemysłowych,
przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi, modernizacja lub wymiana oświetlenia, urządzeń i instalacji
wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach
energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych. Jest to dość istotna
zmiana w przepisach, gdyż dotychczas, aby uzyskać świadectwo efektywności
energetycznej, trzeba było brać udział w przetargach organizowanych przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prawa majątkowe wynikające ze
świadectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu
ustawy o giełdach towarowych. Oznacza to, że prawa te są zbywalne.
W związku z powyższym, chciałbym zapytać, czy Gmina interesowała się
tzw. białymi certyfikatami i możliwościami ich pozyskania. Certyfikaty te, jako
przedmiot obrotu na giełdzie towarowe, mogłyby stanowić dodatkowe źródło
dochodu Gminy i pozwolić zrealizować nowe inwestycje. Według informacji,
do których dotarłem, z korzyści płynących z białych certyfikatów, jeszcze przed
zmianą ustawy, skorzystała między innymi Gmina Sokołów Małopolski. Proszę
o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. (Interpelacja stanowi załącznik nr 23 do
protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radną Joannę
Pikus.
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Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
1) Zgłosił się do mnie Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
z prośbą o wprowadzenie zmian w uchwale Nr XLI/537/2009 z dnia 30.06.2009
r., dotyczącej uiszczania opłat za użytkowanie lokali w placówkach
oświatowych na terenie miasta. Radni miejscy w/w uchwałą wprowadzili
obowiązek pobierania opłat za użyczenie pomieszczeń przez dyrektorów
placówek. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji, firm i instytucji.
Większość podmiotów prowadzi w placówkach oświatowych podległych gminie
działalność zarobkową. Szkoły językowe, szkoły tańca, karate itp., za swoje
zajęcia pobierają opłaty. Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją
pożytku publicznego, która nie stanowi działalności gospodarczej. Jest
organizacją otwartą i apolityczną, jednak Związek Harcerstwa Polskiego to nie
tylko organizacji, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy
i charaktery wśród dzieci i młodzieży. Członkowie tejże organizacji nie płacą
czesnego i nie ponoszą opłat za udział w spotkaniach. Instruktorzy i drużynowi
nie pobierają żadnych gratyfikacji pieniężnych, pracują z dziećmi na zasadzie
wolontariatu. Koszty, jakie ponosi Hufiec za wynajmowane pomieszczenia, to
łącznie kwota 4.860 zł. W okresie wakacji lokale są nie używane. Prąd i woda,
który zużywają zuchy i harcerze jest niewielka, a opłaty naliczane są ze
średniego zużycia w całym budynku, stosownie procentowo do zajmowanej
powierzchni. Zmiana uchwały i możliwość zwolnienia przez dyrektorów
placówek z opłat Związku Harcerstwa Polskiego pozwoli wykorzystać środki,
którymi dysponuje Hufiec Ostrowiecki w pełni na cele statutowe.
2) Kolejną interpelację, a może i prośbę. W imieniu Polskiego Czerwonego
Krzyża oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Jana Milewskiego, proszę
o pomoc w organizacji poboru krwi na terenie Urzędu Miasta w dniu
16 listopada br. Tak jak w zeszłym, przepraszam, w tym roku, w kwietniu pod
hasłem „Przelew Życia” taka akcja była organizowana, widać było, że była
bardzo potrzebna, także liczymy po raz kolejny na pomoc w organizacji. Bardzo
dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I tak wyczerpaliśmy
listę chętnych do zabrania głosu. Poproszę może teraz o zabranie głosu Pana
Sułka.
Pan L. Sułek – Dziękuję za udzielenie mi głosu. Mam nadzieję Panie
Prezydencie, że same pozytywy będę tu mówił w stosunku do Pana, w ramach
rewanżu.
To był żart. Ale jeżeli chodzi o jakieś podsumowania, to cieszę się, że udało się
Panu rozruszać to miasto. No, te występy disco polo to już show niesamowity.
W Białymstoku chodzi plotka – mam tam córkę, że chce Pan ściągnąć na stałe
Martyniuka Zenka. Tak, że nie wiem, jakby się Panu udało, to proponuje
w jakimś offsecie może z mieszkaniami socjalnymi. Bo z tymi to tutaj jest słabo
i nas. I tutaj już raczej takie mniej przyjemne historie mam do
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zakomunikowania. Jak to się dzieje – zapewne wszyscy Państwo jesteście
za równouprawnieniem mężczyzn i kobiet, że nie ma jednego miejsca
noclegowego, no tzw. noclegowni dla kobiet. Niestety, są tu kobiety bezdomne.
Jest ich w liczbie ponoć do dziesięciu, powyżej pięciu na pewno. I one się
wałęsają w różnych miejscach. Wałęsający się często pijany mężczyzna, to jest
jedno zło, ale gdy kobieta jest w takim stanie i nie ma gdzie iść spać, to tym
gorzej. To jest sprawa takiej natury podstawowej. Zbliża się zima. No następny
okres zimowy obliguje do przypomnienia sobie o tym, że w mieście w naszym –
no tutaj rozgraniczenie między miastem a powiatem, tam jest dosyć płynne,
ale w samym mieście naszym na pewno jest sto kilkadziesiąt osób bez prądu.
Przecież nie możemy tego tak zostawić, proszę Państwa. Nie można tego tak
dalej tolerować, bo to świadczy właśnie o nas tu wszystkich. Tych, którzy mają
coś do powiedzenia, realizują jakąś politykę. Stać nas na różne rzeczy, które nie
są w pierwszej kolejności. Najważniejsze dla człowieka to jest poziom życia.
Czy się Państwo dziwicie, że powstaje patologia. Jak może nie powstawać
patologia, jak co taki człowiek ma robić. Jak o godzinie piątej będzie ciemno,
tak to by sobie poszedł obejrzał tą telewizję. Teraz są technicznie inne
możliwości. Taka akcja, gdy tu była przeprowadzona w 2004 roku, może
za mało sprzedana w kraju, bo nikt nie wiedział, że akurat nasz powiat to podjął
– była w gorszej sytuacji, gdyż chodziło o te sprawy licznikowe. Teraz te
liczniki przedpłatowe są tym tak dobrym pomysłem – chociaż ja wcześniej go
nie doceniałem – ktoś mający tylko dwadzieścia złoty w kieszeni już może sobie
wykupić do przodu, awansem, nie zadłużyć się. I jest to jakieś rozwiązanie
sytuacji. Temat zaległości, no trzeba by się temu przypatrzeć. W tym gronie iluś
tam stu kilkudziesięciu rodzin są niestety również i dzieci. Dzieci chodzące do
szkoły. Podczas tamtej akcji się okazało było czterdzieści troje dzieci, teraz jest
chyba mniej, ale też są. Jest to skandal. XXI wiek, żebyśmy nie mieli prądu?
No, o czym tu jest mowa? Ja mówię tu o ludziach. Przecież to nie są pieniądze
przekraczające. Gdyby miasto i powiat zrzucili się po kilkadziesiąt tysięcy
wyszłoby to na zero. W sensie takim, żeby do cywilizacji się wróciło – te osoby.
Bardzo bym prosił, żeby Pan Prezydent się temu przyjrzał, bo to źle świadczy
o tym mieście. Jestem pewien, że w jakimś stopniu ilość ludzi tzw. – no,
a jeszcze przy okazji opowiem tylko taki fakt – kilka dni temu, wieczorem – już
późno było, zaglądam do śmietnika, a tu wyskakuje gościu z latarką na głowie:
„O, Dobry Wieczór! Panie Sułek” – mówi. Dosłownie gdybym nie był już
po zawale, to kto wie czy bym wtedy zawału nie dostał. Gościu grzebiący
w śmietniku, i gdy ja uchyliłem, a ten wyskoczył. No, nie jest to śmieszne, ale
podobne było kiedyś z niedźwiedziem gdzieś na południu Polski. Tak, że ja
byłem w lepszej sytuacji, bo to facet w dodatku mnie znał. Pyta się mnie:
„To Pan też nurkuje?”. Ja mówię: „Nie, ja nie nurkuję jeszcze.” Ale ta ilość
grzebiących po śmietnikach. To chluby naszemu miastu nie przynosi. Coś tu jest
nie tak, że ta ilość jest taka ogromna, i że ludzie sobie to traktują zupełnie, jako
niezbędny element swojego życia, bo inaczej nie dają rady. No, jeżeli chodzi
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o budownictwo socjalne, Panie Prezydencie, to tutaj Pan specjalnie nie przebija
Pana Wilczyńskiego, bo z tego co mi wiadomo, przez ostatnie dwa lata chyba
tylko kilkanaście mieszkań jest oddane. No, już to lepsze niż nic. Bo Pana
poprzednik to był człowiek no, typowo aspołeczny osobnik. I chociaż
Prokuratura umorzyła to dochodzenie odnośnie budowy mieszkań socjalnych,
ale to tylko dlatego, że to ostrowiecka prokuratura, która znana była z umorzeń
– specjaliści od umorzeń. Bo on powinien za to ponieść karę, że przez dwie
kadencje żadnego mieszkania socjalnego nie wybudował. W ogóle. Powstało –
przecież ten budynek jest starszy od Pani. Niech Pani nie opowiada głupot,
no bo akurat te sprawy to znam. Żadne nowe mieszkanie nie było wybudowane.
Niech Pani tutaj nie bajdurzy.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ale proszę do rzeczy.
L. Sułek – Proszę Państwa! Panie Prezydencie! Kolejka do mieszkań – osiemset
kilkadziesiąt numer któryś zamieszkania komunalnych. To też jest tak odległy.
No, chyba, że Pan myśli być, no nie wiem jak – dziesięć, piętnaście mieszkań,
to chyba z pięćdziesiąt lat być prezydentem, to wtedy Pan rozładuje. Takie ma
Pan plany, tak? No życzę Panu. Dziękuję. Mam nadzieję Panie Prezydencie,
że nie tylko z disco polo będzie Ostrowiec słynął. Ja mówię tak, jeżeli
Martyniuka to jest fakt, to proszę w offsecie z mieszkaniami socjalnymi.
Dziękuję.
Ponadto radny P. Celebański zgłosił pisemne interpelacje w sprawie:
1) poprawy stanu bezpieczeństwa na schodach łączących ulicę Widok
z ul. Kuźnia (Interpelacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu),
2) poprawy stanu nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie
os. Kuźnia (Interpelacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Ogłaszam 15 minut
przerwy. Proszę o przygotowanie się do odpowiedzi.
Przerwa trwała od godz.15.07 do godz.15.31.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zajęcie miejsc.
Kontynuujemy obrady. Oddaję głos Panu Prezydentowi Miasta.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Goście! Po konsultacjach z Naczelnikami, z Panami, Paniami
Dyrektorkami, Prezesami, którzy siedzą na sali obok, tutaj szybko i sprawnie
spróbuje odpowiedzieć na Państwa pytania. W większości odpowiedzi będą na
piśmie, bo Państwo życzyliście sobie na piśmie, a odniosę się tutaj do kilku
tematów. I tak w telegraficznym skrócie. Pan Radny K. Stelmasik – co do
lustra, wraku samochodów – tematy nam znane. Straż Miejska spróbuje jeszcze
raz to uruchomić, z postawieniem tych wszystkich nowych elementów
drogowych typu: lustra, to zarządca drogi musi się wypowiedzieć. Gdyby to
było na naszym terenie, byłoby to szybciej. Skrzyżowania niektóre podlegają
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pod drogi powiatowe. Więc tu prosiłbym o ewentualne rozmowy kuluarowe.
Naprzeciwko Naczelnik Wrona i to można gdzieś tam uzgodnić, a mamy
finanse. MPRD jest w stanie to postawić, więc tu nie jest kłopot. Tym bardziej,
że Pan też prosił o pewne kwestie powiatowe, wiec przekażemy tą interpelację
bezpośrednio do Zarządu Powiatu. No, bo dzisiaj nie ma nikogo z Powiatu, więc
trudno się tutaj wypowiadać. Co do parkingu przy Przedszkolu Nr 16, to tutaj
chcę podkreślić bardzo dobrą współpracę przy innym parkingu, przy innym
przedszkolu. Chcę podziękować Pani Radnej Marcie Woźnickiej – Kuzdak,
której wspólnie z mieszkańcami, wspólnie z Ostrowiecką Spółdzielnią
Mieszkaniową zainicjowała pewien dobry proces dla mieszkańców, dla tych
sąsiadów z tego bloku i jest to taki pozytywny przykład, i myślę, że przy
pozostałych placówkach można pójść tym śladem, żeby to już było
przygotowane – wtedy jest szybka decyzja. A tu już mogę powiedzieć, że nawet
środki finansowe są już przeznaczone, żeby wspólnie z Ostrowiecką
Spółdzielnią takie miejsca postojowe, bo nie jest to parking, tylko miejsca
postojowe wykonać. Radny Pietruszka – taka sama sytuacja, co u Pana
Radnego Stelmasika – z lustro Rosłońskiego do Polnej – prośba, bo teraz trzeba
skonfrontować z Panem Radnym Jerzym Wroną – czy to lustro stałoby
w odcinku ul. Polnej, czy stało by w odcinku ul. Rosłońskiego. Jak
w Rosłońskiego, no to szybsza sprawa, bo my, jak na Polnej, no to Naczelnik
musi tu poprosić Pana Starostę, żeby wyasygnował jakieś środki, może dla
Państwa to zrobi. Co do – kwestia pasów w ulicy Wspólnej. Ulica Wspólna jest
gminną drogą, więc spróbujemy się tutaj przymierzyć. Pan Naczelnik
skrupulatnie – Naczelnicy Kowalski z Bieniem tu zapisali. To samo przy
ulicy Kopernika, jeżeli chodzi o to – pas zieleni i parkowanie. To jest w wielu
miejscach. Jak zabezpieczymy pas zieleni, no to samochody stają. Jedyne
wyjście, to tworzyć tam gdzie jest możliwość w pasach zieleni, jednak miejsca
parkingowe tak, jak to się stało na tym krótkim odcinku między ulicą Wspólną
a ulicą Kochanowskiego, gdzie wspólnie też i też tu jeszcze raz pochwalę
Ostrowiecką Spółdzielnie Mieszkaniową. Pani Wiceprezes Miszczyszyn tutaj
pod kątem technicznym szybko i sprawnie. I to jest bardzo pozytywne.
Pan Radny Marcin Marzec – selektywne zbieranie odpadów. To Pan dostanie
na piśmie. Oznaczenie oraz system identyfikacji ulic, to jest dobra propozycja.
Ale ja rozumiem, że Pan chce rozszerzyć, bo to wtedy byśmy też pisali kto
odpowiada za te ulice, żeby społeczeństwo miało świadomość, że no, to myślę,
że tu ta sugestia była słuszna, żeby to skoordynować z tym systemem
wizualizacji miasta, to nad czym w tej chwili pracujemy. Co do Pana
Karbowniczka, to też wyrażam ubolewanie, że w takich placówkach typu jak
szkoły średnie, albo jakieś duże instytucje muzealne, mógłby być wykorzystany.
To Pan go może wesprzeć w powiecie, bo to dobry człowiek z dobrym tytułem,
więc można go tam poprzeć. Bo moje poparcie, to spowoduje odwrotny efekt.
Tak, że proponuje Panu. Co do mieszkań, to nie zgodzę się z Panem, bo to też
w skrócie. Jak Pan doczyta w tym programie, to minimalny czynsz w tym
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mieszkaniu, w tych ewentualnych mieszkaniach będzie na poziomie minimum
10 zł. Ja chcę Panu odpowiedzieć, że przy takim czynszu nie ma dzisiaj kolejki
ustawiających się do wynajęcia. Jest bardzo drogo. Tym bardziej, że – jeszcze
raz – mówimy o tym, że te realizacje, które miasto w tej chwili wykonuje,
uważam, że to tutaj pomaga. I tu myślę, że jak się tu Pan porozumie z Panem
Dyrektorem Łukaszem Dybcem, to Panu więcej szczegółów wyjaśni i bardziej
technicznie poda. Ale dzisiaj nie jest sztuką dać komuś mieszkanie – sztuką jest
kogoś wyciągnąć z tej biedy, dać mu możliwość pracy, żeby on zarobił na to
mieszkanie i go utrzymał. Bo jak zabierze nas Pan Dyrektor Dybiec na ulicę
Siennieńską 137, to Pan sobie zobaczy, że tam na 80 rodzin dwie płaci,
a 78 – nie. Wiec, to nad tym się trzeba skupić i mam nadzieję, że to jest
właściwy kierunek. Co do szczepieniom, to myślę, że jak Pan jest
zainteresowany, to Radna Joanna Pikus, bo chyba Pan nie chce iść z nią na tą
kawę, a może Panu podpowiedzieć w kontekście właśnie tych programów, bo
jestem otwarty i wspieramy tu takie prozdrowotne działania. Tu jeszcze tak
szybciutko przejdę płynnie do Pani Radnej Małgorzaty Krysy odnośnie
„tęczowych piątków” – nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja cenię sobie
Program „Sobota ze zdrowiem”. Zachęcam wszystkich, żeby się podłączali pod
ten Program „Sobota ze zdrowiem”. Na temat drugiego, nikt do mnie o nic nie
wystąpił i nie sądzę, żeby wystąpi znając. Jeżeli chodzi o tutaj dalsze tematy,
to Pan Radny Głąb – remont wiaty Aleja Jana Pawła II 63, ja bym uściślił
Panie Arturze, to chodzi na wysokości tu Biura Poselskiego i Senatorskiego –
tak? To 63, to jest ten adres? Tak, czyli to jest ten przystanek na wysokości tych
pawilonów handlowych, tam w głębi – biura. Tu chcę podziękować Pani
Skarbnik – uwaga Panie Radny – chcę podziękować Pani Skarbnik, bo tutaj już
mam sugestie taką, że będziemy przystępować do takiego kompleksowego
systemu wymiany wiat przystankowych. I myślę, że w ramach centrum miasta
te wiaty będą poprawiane, bo mamy tutaj sporo też do zrobienia w tym
obszarze. Tu Pan Dariusz Kaszuba, to Pani Prezydent odpowie Panu
w większości na piśmie, ale tu parę rzeczy chyba się odniesie osobiście.
Strzelnica – jeszcze raz tutaj chcę podziękować – Radny Stelmasik i tutaj Pan
Radny Kaszuba. Myślę, że jest taki czas, jest taki moment, żeby przy tych nowo
– terenach – nabytych wygospodarować jakiś obszar. I to słuszna sugestia była
Radnego Kamila, żeby tu skorzystać z pomocy miejskich spółek i niewielkim
nakładem taki ewentualnie obiekt próbować przygotować z korzyścią dla
wszystkich. O „tęczowych piątkach” odpowiedziałem. Pan Pałka – ja
rozumiem, że w przeciwieństwie do niektórych osób, no nie donosi Pan i nie
chce Pan narazić mnie na problemy, bo proszę mnie nie naciskać żebyśmy robili
drogi na gruntach prywatnych. Bo jeszcze byśmy nie wysypali koparki, czy
wywrotki piachu, a już byśmy mieli kontrolę. Więc, w terenach prywatnych,
proszę odpowiadać Panie Radny następująco: „To właściciele, którzy
sprzedawali ten teren mają obowiązek zadbać o dojazd. I to do nich należy.” I ci
mieszkańcy, którzy kupili taki teren przy prywatnych gruntach są też
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współwłaścicielami w tych drogach. Stąd, ja zachęcam wszystkich, aby
promowali sprzedaż działek z miasta. Bo tak jak Państwo widzicie – gmina
wybuduje – teraz tutaj podziękowania dla Naczelników: Kowalskiego i Bienia,
i ich pracowników, i MPRD, i firm drogowych – budujemy bardzo dużo teraz
inwestycji drogowych. I proszę zobaczyć – ul. Milewskiego/Jeżewskiego. To
były podziały miejskie. Ludzie kupili od miasta, mają dzisiaj obowiązek – my
mamy obowiązek, a oni mają prawo wymagać od nas, żeby im takie drogi
wybudować. Tak, przy tych prywatnych. Tak, że tutaj uzbrajam Pana Radnego
w wiedzę. Co do dzików, to się nie wypowiadam. Tak, tak, tak – tu już nie
wchodzimy dalej. Co do dzików, to myślę, że tu koledzy myśliwi też mogą Panu
wiele podpowiedzieć. Ja tu nie wypowiadam się. Pan Radny, a jeszcze
przepraszam najmocniej – Pani Prezes Agnieszka Rogalińska Agencja Rozwoju
Lokalnego, chciała zabrać głos w temacie „koperty życia”. Pani Prezes,
zapraszam. Tak bardzo krótko i zwięźle.
A. Rogalińska – Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego – Jak zwykle. Panie
Prezydencie! Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Prezydent! Agencja
Rozwoju Lokalnego jest realizatorem akcji „Ostrowiecka Koperta Życia”.
Chciałam Państwu pokazać, jak koperta będzie wyglądać – w ten sposób.
Do tego są dwie naklejki. Jesteśmy w trakcie opracowania karty informacyjnej.
Plakaty powinny być już w tym tygodniu. Tak, że akcja będzie
najprawdopodobniej już w trakcie takiej głębokiej realizacji od pierwszych dni
listopada. Wstępnie obejmie tysiąc osób ale myślę, że będziemy obejmować
dalszym programem kolejne osoby. Będziemy patrzeć, jak wygląda
zainteresowanie i myślę, że nie tylko do tysiąca osób trafi taka koperta. Dziękuję
bardzo.
Prezydent J. Górczyński – Ja chciałbym tylko w uzupełnieniu dodać jedną
kwestię. Bardzo dziękuję za te słowa o certyfikatach i o zasadności, i o tym,
że to bardzo dobrze służy tym dzieciom, bo to jest dzisiaj wymóg czasów,
w których żyjemy. Tu dziękuje Panu, jako pedagogowi i radnemu w jednej
osobie. Będziemy kontynuować. Myślę, że Państwo też przy głosowaniach nad
przyszłorocznym budżetem nie wstrzymacie się, a poprzecie ten budżet i – że
tak powiem – będzie to jeden z elementów pozytywnych nad budżetem 2017
roku. Tak samo, jak i kontynuacja tych innych dobrych praktyk, to co było
powiedziane: „Edukacja za edukację. Edukacja dla edukacji.” I w tych
obszarach chciałbym podkreślić, że ta kontynuacja będzie. Tak samo, jak i tu
padło pytanie odnośnie szczepień przeciwko pneumokokom. Takie szczepienia
też będą wykonywane i w przyszłych latach. I myślę, że to jest też w dobrą
stronę. Pozostałe tematy, to myślę, że już tutaj na piśmie. Pan Radny Kamil
Kutryba – osiedle Rosochy i posesja ulica Sikorskiego 62 należąca do ZUM–u.
Ja myślę, że Pan Dyrektor Dybiec łącznie z Panią Dyrektor Techniczną – Sabiną
Matysiak z MWiK –u – właśnie już uzgodnili warunki przyłączenia do sieci
kanalizacji sanitarnej tego budynku. Tak, że proszę się już ich dopytywać –
kiedy to będzie wykonane. Co do progów zwalniających na ulicy Pogodnej
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i na ulicy Ogrodowej – to są ładne ulice. Ulica Pogodna w szczególności. W tej
chwili doświetlona, zadbana, uporządkowana. Tam jeszcze brakuje takiego
drobnego odcinka. Ogrodowa również. Myślę, że przy Ogrodowej taki element
możemy wykonać. Widzimy różnicę, co się dzieje z ruchem teraz,
np. po oddaniu ulicy Szmaragdowej, gdzie jest skrót z osiedla – powiedzmy –
Stawki, Rosochy do Bałtowskiej. I faktycznie, z takiej przyjemnej osiedlowej
uliczki zrobił się duży ciąg komunikacyjny. To tutaj, jak najbardziej na tak. Pan
Kamil – Radny Kamil Długosz – efektywność energetyczna i białe certyfikaty.
Myślę, że Pan Prezes Dariusz Wojtas z MEC–u wyjaśni tutaj Panu
w szczegółach, na ile opłacalne i na ile ekonomicznie, efektywne jest to, aby
wchodzić teraz. Być może, że w przyszłości – tak. Natomiast teraz, te instalacje
jeszcze są drogie albo za drogie do tego, żeby to się spinało pod kątem
efektywnym. Pomysł sam w sobie dobry. Szczegóły Pan Prezes Wojtas, który na
bieżąco jest z tymi certyfikatami – z Panem Dyrektorem Łakomcem –
Wiceprezesem ds. Ekonomicznych – nabywają również i takie certyfikaty, jako
Miejska Energetyka Cieplna. Radna Pikus – ZHP i projekt uchwały – Pani
Radna przyjrzymy się tej uchwale. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Obowiązuje
ona od siedmiu lat. To nie są duże kwoty. Być może, że wesprzemy ZHP może
w inny sposób. To wszystko w tą stronę. Co do krwiodawców – to jest świetna
inicjatywa. Myślę, że drzwi sal Urzędu Miasta, jak najbardziej otwarte i serca,
i wsparcie też. Co do, Pana Sułka nie ma, no to nie będę się wypowiadał.
Tu jeszcze Pani Wiceprezydent chciała uzupełnić.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Odnośnie interpelacji Pana Kaszuby – jeżeli mówimy o archiwaliach, to one
będą udostępnione. Tylko proszę mnie nie trzymać za słowo – na pewno w tej
kadencji. Bo to troszeczkę pracy po prostu czeka Miejskie Centrum Kultury,
a przy tym dobrze by było może i wciągnąć inne instytucje, bo też są piękne
katalogi z Biura Wystaw Artystycznych. Kwestia flagi – tak się głośno
zastanawiam – czy taki zespół nie powinien być powołany przy Komisji
Samorządowej. Taki zespól był w zeszłej kadencji. Pan Radny wie, czym się
to skończyło i w jakim stopniu. A więc, kwestia tutaj chyba wydaje mi się
Komisji Samorządowej poszerzonej o historyków i bazowaniu na tych
materiałach, które otrzymaliśmy z Komisji Heraldycznej. One oczywiście są
w Wydziale Organizacyjnym. Jeżeli chodzi o przetargi – to może połączenie
z interpelacją Pana Radnego Marca. Otóż, tak – wchodzi w życie to
rozporządzenie, które na ilość pojemników, czyli na indywidulanych posesjach
takich pojemników będzie około pięciu. Gminy będą mieć pięć lat na
przystosowanie, a półroczny okres, jakby na oznakowanie. Czyli być może tutaj
wejdą worki. To również rodzi pewien problem, przy chyba już trzecim
przetargu, i tak się zastanawiamy, żeby go ogłosić na krótszy okres
i ewentualnie tutaj zmienić tą naszą uchwałę o utrzymaniu porządku i czystości.
I jakiś wypracować nowy system na dłuższy przetarg, bo przyznam się, że
bardzo czasochłonne są takie krótkie przetargi. Więc chyba następny będzie
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może na rok i trzeba przystąpić do pracy, bo biorąc pod uwagę nową ustawę,
czyli przetarg, praktycznie trzeba się przygotowywać pół roku, naprawdę, przed
podpisaniem umowy. Takie są procedury. Jeżeli chodzi o ostanie pytanie – czy
prawda, że jest prowadzone śledztwo? I tak, i nie. Bo nie jest śledztwo. Na
skutek donosów, które nie są pierwsze – i chyba ta kadencja upłynie pod
znakiem donosów – wystąpiła policja o przekazanie dokumentacji odnośnie
postępowań przetargowych, odnośnie śmieci – od bodajże 2010 roku. No,
myśmy przyjęli od 2013, a także i o inne przetargi. Więc, jest to na etapie
skompletowania dokumentów oraz ich przesłania. No, przykre jest to, że nie jest
to pierwszego typu taka kontrola, że na skutek – nie wiem – anonimów,
donosów – one się toczą. Ale jest takie powiedzenie: „Kto mieczem wojuje, ten
od miecza ginie.” Uważam, że można normalnie rozmawiać. W tej chwili
przygotowujemy się – on powinien się właśnie na dniach ukazać – ten trzeci
przetarg. Natomiast, oczywiście stawia to pod znakiem zapytania – wywóz
śmieci od miesiąca listopada, grudnia. Trzeba znowu kolejną umowę
przedłużyć. Do dnia dzisiejszego nie przyszło jeszcze uzasadnienie wyroku
z KIO. On, owszem zapadł. Natomiast, nie ma całego uzasadnienia.
Teoretycznie Izba miała trzy dni. Praktycznie wyrok był 12 września. Mamy –
prawda – końcówkę miesiąca października. Co nie jest też, nic nie stoi na
przeszkodzie, abyśmy ogłosili kolejny przetarg. Tym bardziej, że czas ucieka
i trzeba zastanowić się nad całą gospodarką odpadami. Chyba wszystko.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę.
Prezydent J. Górczyński – Jeżeli coś pominęliśmy, to Państwo Radni dostaniecie
pozostałe odpowiedzi na piśmie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Radnego Kamila
Stelmasika o zabranie głosu.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie,
chciałem już dzisiaj – chyba – podziękować za takie podejście do tematu
strzelnicy sportowej w naszym mieście. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
będziemy już organizować jakieś turnieje o Puchar Prezydenta. Mam nadzieję,
że też tutaj możemy liczyć na wsparcie – moje doświadczenie – i tutaj Radnego
Kaszuby, który był wieloletnim organizatorem tych zawodów –
współorganizatorem, ale wiemy, o co chodzi. Natomiast, chciałbym będąc przy
głosie odnieść się do tego pomysłu utworzenia tego portalu i całej dyskusji
wokół digitalizacji. Na pewno trzeba zgodzić się z Panią Prezydent, że coś
takiego nie może spocząć tylko na Galerii Fotografii – Miejskim Centrum
Kultury, bo digitalizacja, to cyfryzacja ogólnych zasobów miasta, które
odpowiadają, związane są z naszą kulturą. Ja tylko ponowię to – swoją ofertę –
to, co mówiłem na Komisji Kultury, że ja chętnie przekażę dane do portalu,
projekt, który już został stworzony w jakimś sensie, jest jakąś wspólną całością
i domenę dawnyostrowiec.pl. Jeśli będzie taka wola, to jak najbardziej. I myślę,
że może na bazie tego stworzyć bardzo ciekawą rzecz dla miasta.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pani Prezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Jeszcze, proszę Państwa takie
uzupełnienie tej poprzedniej odpowiedzi. Więc, te archiwalia, wydaje mi się,
że będzie możliwość uzyskania troszeczkę zewnętrznego dofinasowania.
Ponieważ to by objęło szerszy zakres. Więc, byłoby tu o co się ubiegać
i pozostałaby, zostałaby zrobiona fajna rzecz, która by służyła również wielu
pokoleniom. Jeszcze, a propos dzików. Ostatnio słyszałam taką informację –
miasto ogłosiło – już nie pamiętam nazwy – przetarg właśnie na wywiezienie
dzików. I proszę Państwa – wywiezienie jednego dzika kosztuje 300 zł. Wywozi
się go przynajmniej kilkanaście kilometrów poza miasto. Dlatego,
że wywiezione dziki: dwa, trzy kilometry – wracają. To jest w którymś
z pomorskich miast. No, niestety, chyba cała Polska ma problem teraz
z dzikami. Wchodzą do miast, żerują na osiedlach. No, strach pomyśleć co też
będzie w zimie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają jeszcze
zapytania do Pana Prezydenta? Jeśli nie, to przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad naszej sesji.

Ad V/ Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Otóż, art. 24 ustawy
o samorządzie gminnym zobowiązuje mnie do przeprowadzenia analizy
oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miasta. Informacja
w tym zakresie została Państwu przedstawiona, otrzymaliście ją Państwo
w materiałach na sesję (załącznik nr 26 do protokołu).
Jednocześnie informuję, że analizę oświadczeń majątkowych przeprowadził
również Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, który w kilku
oświadczeniach stwierdził niedociągnięcia w zeznaniach, co do dochodów
osiąganych przez radnych, czy też składników majątkowych. Wszyscy radni,
których dotyczyły te uwagi, zostali wezwani do złożenia wyjaśnień.
W materiałach na sesję otrzymali Państwo również informację o analizie
oświadczeń majątkowych osób złożonych przez: Wiceprezydenta Miasta,
Sekretarza Miasta, Panią Skarbnik, następnie osób, które wydają decyzje w
imieniu Prezydenta Miasta Świętokrzyskiego, kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (załącznik nr 27 do
protokołu).
Analizę oświadczeń majątkowych złożonych natomiast przeze mnie i przez
Pana Prezydenta na dzień 31 grudnia 2015 r. przeprowadził Wojewoda
Świętokrzyski (załącznik nr 28 do protokołu). Również nie stwierdził
jakichkolwiek uchybień w tym materiale.
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Czy Państwo mają jakieś zapytania do tych materiałów przedstawionych
Państwu w tym punkcie? W takim razie, przechodzimy do kolejnego punktu
porządku naszej sesji.
Ad VI/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 8 września do 14 października 2016 r. (załącznik nr 29 do
protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Sprawozdanie z prac Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie od 8 września do 14 października
2016 r. Czy Państwo Radni mają pytania do tego materiału? Też nie widzę.
W takim razie kolejny, już ostatni punkt naszych obrad.
Ad VII/ Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Sprawy różne. I tutaj otrzymali
Państwo przed sesją informację Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w sprawie podmiotów, w których będzie wykonywana
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie – użyteczna (załącznik
nr 30 do protokołu). Czy Państwo macie uwagi do tego materiału? Też nie
widzę.
Proszę Państwa, chciałabym serdecznie pogratulować Panu Prezydentowi, bo
jak się dowiedziałam, na spotkaniu z przedsiębiorcami otrzymał odznakę
im. Jana Kilińskiego – srebrną odznakę. Jest to odznaka „Zasłużony dla
rzemiosła.” Serdeczne gratulacje Panie Prezydencie, że Pana dokonania w tym
mieście docenili również nasi przedstawiciele przedsiębiorców – rzemieślnicy.
Jest to, no powiedziałabym, dość wysokie odznaczenie. A myślę, że tylko dla
tego, że Pan jest młodym i niedawno prezydentem – jest to tylko srebrne
odznaczenie. Spodziewam się, że jeśli Pan będzie postępował i działał tak jak
Pan działa dotychczas, a nawet lepiej, to niebawem będzie i oznaczenie złote.
Póki co, serdeczne gratulacje w imieniu swoim i wszystkich Państwa Radnych.
(oklaski)
Proszę Państwa, czy w punkcie – sprawy różne – mają Państwo zapytania,
ewentualnie jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie dziękuję Państwu. Mariusz
Łata chciał zabrać głos?
Radny M. Łata – Ja tylko w związku z niedawno obchodzonym świętem
Edukacji Narodowej – chciałby w imieniu wszelkich i różnych środowisk
nauczycielskich, zarówno tych aktywnych zawodowo, jak i tych
emerytowanych, których do tej pory niepamiętanych, a wreszcie docenionych –
chciałbym podziękować za dostrzeżenie trudu, jaki Pan Prezydent dostrzegł
i Pani Prezydent, a przede wszystkim, jak powtarza stan nauczycielski – za to,
co było obiecane w czasie restrukturyzacji edukacji, że poprawi się stan
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ostrowieckiej edukacji, że za dotrzymanie słowa – za to, że wzrosły stypendia,
za to, że wzrosły dodatki motywacyjne, za to, że powstały wspomniane
certyfikaty i za, że tak dużo nauczycieli zostało dostrzeżonych – ich trud pracy
z młodym pokoleniem ostrowczan. Tak dużej liczby osób nagrodzonych,
docenionych, to chyba w historii Ostrowca nie było. Wielkie podziękowania dla
Pani Prezydent i Pana Prezydenta od stanu nauczycielskiego w Ostrowcu tego
emerytowanego, i tego aktywnego.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. skoro
wyczerpaliśmy porządek obrad – zamykam obrady trzydziestej siódmej Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Do widzenia Państwu.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 15.55.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyły:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek
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