PROTOKÓŁ NR XL/2016
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14.03.
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) Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego – Jerzy Brożyna
7) Asystentka Posła Andrzeja Kryja – Sylwia Kula
Nieobecni radni: M. Giemza, M. Marzec, J. Pikus, Wł. Sajda.

Ad I/ Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo! Porządek
obrad otrzymaliśmy w materiałach, czy ktoś z Państwa ma uwagi
do porządku obrad? Poproszę Panią Wiceprezydent o zabranie głosu.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Prosiłabym o podmianę w punkcie III podpunktu 3 – jest uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski – na projekt,
który Państwo otrzymaliście i który był na sesji – w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze
jakieś inne uwagi do porządku? A więc wobec powyższego proszę państwa,
przegłosujemy w nieco zmienionej formie porządek obrad. I w punkcie 3
wykreślamy słowa „zmieniającą uchwałę”, natomiast pozostaje projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez

przedszkola
prowadzone
przez
Gminę
Ostrowiec
Świętokrzyski.
I przegłosujmy, proszę państwa, z tą zmianą porządek obrad dzisiejszej sesji.
Kto jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji? Kto jest przeciw? Kto
się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad przyjęliśmy jednogłośnie.
Proponowany porządek posiedzenia:

II. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 listopada oraz 12 grudnia 2016 r.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2015 – 2017,
3) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji,
5) wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną
„Starachowice”,
6) przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na
lata 2016 – 2023”,
7) nadania nazwy ulicy,
8) nadania nazw ulicom,
9) sprzedaży działek gruntu,
10) sprzedaży działki gruntu,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2016 r.,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023,
13) uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.,
14) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2017 – 2023,
15) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu
budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.
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IV.
V.
VI.

Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 21 listopada do 19 grudnia 2016 r.
Sprawy różne.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Szanowni Goście! Chciałbym na początek, przed poszczególnymi
uchwałami, zwrócić się z takim symbolicznym apelem do wszystkich naszych
gości, do Państwa Radnych, zapraszam serdecznie wszystkich na Sylwestrową
Noc na ostrowiecki rynek, na koncert Krzysztofa Krawczyka. Jeżeli Państwo nie
„sylwestrujecie” na oficjalnych balach, a jesteście w stanie przyjść, bardzo
serdecznie zapraszam na ten wyjątkowy koncert, aby pożegnać na ostrowieckim
rynku odchodzący, dobry 2016 rok, a mam nadzieję, że ten nowy rok będzie
jeszcze lepszy od tego, który odchodzi. Żeby jeszcze z takim symbolicznym
gestem w stronę Państwa wyjść, chciałbym poprosić teraz swoich
współpracowników z biura Rady, aby Państwo Radni otrzymali taki miły,
sympatyczny gadżet, aby w tych określonych teczkach były same dobre
informacje dotyczące miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – czego sobie
i Państwu życzę. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękujemy Panie Prezydencie za
ten miły upominek, myślę, że dla wszystkich bardzo przydatny. I na pewno
w przyszłym roku nam się bardzo przyda. W takim razie przystępujemy, proszę
państwa, do realizacji porządku obrad naszej dzisiejszej sesji. Przechodzimy do
punktu II – mianowicie „Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016 r. oraz 12 grudnia 2016 r.”.
Ad II/Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 listopada 2016 r. oraz 12 grudnia 2016 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Protokoły były przesłane Państwu
albo były wyłożone do wglądu w biurze Rady Miasta. Myślę, że Państwo Radni
się z protokołami zapoznali. Czy są uwagi do protokołu z sesji Rady Miasta
z 29 listopada 2016 r. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
tego protokołu.
Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta z 29 listopada 2016 r. – kto
jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół
przyjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny protokół z sesji Rady
Miasta z 12 grudnia 2016 r. Czy Państwo Radni mają uwagi do tego protokołu?
Proszę Radny Dariusz Kaszuba.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Może nie uwaga, a zapytanie celem potwierdzenia. Drogą mailową zgłaszałem
kwestię poprawki mojej wypowiedzi z sesji z 12 grudnia i pragnę tylko uzyskać
informację, czy zostało to w protokole uwzględnione?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek –
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. Bo była niezręczność językowa, bo
wyglądało w mojej wypowiedzi, że pan prezydent jest przedstawicielem taboru,
chodziło mi to, że pan prezydent jest przedstawicielem nadzoru. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Zostało to poprawione. Czy są
jakieś inne uwagi do protokołu z dnia 12 grudnia z sesji Rady Miasta? Nie
widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania tego protokołu. Kto jest za
przyjęciem protokołu z sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę.
W takim razie stwierdzam, że protokół z dnia 12 grudnia z sesji Rady Miasta
przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2016 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I przechodzimy do kolejnego
punktu porządku obrad, a mianowicie „Podjęcie uchwał w sprawach”.
Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jako pierwszy jest projekt
uchwały dotyczący Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową, Komisję
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisję ds. Rodziny. Proszę
Przewodniczących Komisji kolejno o zabieranie głosu i podanie opinii komisji.
Komisja Samorządowa?
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisja Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu?
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisja ds. Rodziny?
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała 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 projektu uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2017. 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 Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski na 2017 rok.
Patrz uchwała Nr XL/135/2016 – załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały jest to
projekt zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2017. Również ten projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową, Komisję Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisję ds. Rodziny. Proszę
Przewodniczących Komisji o zabieranie głosu. Przewodniczący Komisji
Samorządowej?
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu?
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu - M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje. Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny?
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała 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 projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania na lata 2015 – 2017 – kto jest za przyjęciem projektu tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2017.
Patrz uchwała Nr XL/136/2016 – załącznik nr 3 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową, Komisję Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu, Komisję ds. Rodziny oraz Komisję Budżetu.
Proszę Przewodniczących Komisji o opinię komisji. Przewodniczący Komisji
Samorządowej?
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu?
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny?
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisja Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi do
projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola prowadzone przez Gminę 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 ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr XL/137/2016 – załącznik nr 4 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały, to jest
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina
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Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Samorządową, Komisję Edukacji, Wychowania,
Kultury i Sportu, Komisję ds. Rodziny, a także Komisję Budżetu. Proszę
Przewodniczących Komisji o opinię komisji. Przewodniczący Komisji
Samorządowej?
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji?
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny?
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczący
Komisji Budżetu?
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają
uwagi do projektu tej uchwały? Proszę, Radny Andrzej Pałka.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Ja wnosiłem na komisji drobną uwagę, jest to § 4 pkt 1 – i powiem
tak – po przecinku – „w wysokości nie równej 75% podstawowej kwoty” –
miało to być, miało zniknąć to słowo „nie”, tylko w wysokości równiej 75%,
ponieważ w dalszej części uważam, że jest to określone jednoznacznie.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo i bardzo proszę
w takim razie o wykreślenie tego słowa „nie” z § 4 z projektu tej uchwały, bo
właśnie tak ma brzmieć ten projekt uchwały, bez tego słowa „nie”. Proszę o
wykreślenie, to jest taka poprawka do projektu tej uchwały. Czy są jeszcze inne
uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie, z tą właśnie
poprawką, głosujemy uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. 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 trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek
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oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez
organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
Patrz uchwała Nr XL/138/2016 - załącznik nr 5 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną
„Starachowice”, to są działki o ogólnej powierzchni 14,3707 ha. Projekt był
opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisję Budżetu.
Proszę Przewodniczącego Komisji Strategii o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu 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 projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na objęcie działek
Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”. 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 wyrażenia zgody na objęcie
działek Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”.
Patrz uchwała Nr XL/139/2016 - załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny… Proszę Pana
Prezydenta o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Szanowni Goście! Chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować
za podjęcie tej uchwały. To jest kolejny krok w kierunku pozyskiwania nowych
inwestorów dla Ostrowca Świętokrzyskiego. Przypomnę, że miasto dysponuje
już areałem ponad 50 hektarów gruntów pod inwestycje, a ten kompleks, który
w tej chwili Państwo przegłosowaliście, kilkunastu działek o powierzchni
14 hektarów przy ulicy Bałtowskiej, będzie jednym z pierwszych terenów, który
będziemy mieli bardzo dobrze przygotowany pod inwestycje, pod potencjalnych
inwestorów z uwagi na to, że również na ten teren pozyskaliśmy środki
zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej, dzięki przychylności Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego mamy ponad 5,7 mln zł wsparcia na uzbrojenie
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tych terenów i to uzbrojenie w przyszłym roku rozpocznie się realizacja. Stąd
chcę podziękować za to, że mamy, stwarzamy szansę dla przyszłych pokoleń,
dla Ostrowca Świętokrzyskiego, dla jego przyszłości, aby w tym miejscu
przywróciło się życie związane z produkcją, życie związane z zatrudnianiem,
z miejscami pracy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Przechodzimy
do kolejnego punktu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy
przyjęcia
„Programu
Rewitalizacji
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2023”. Projekt uchwały był opiniowany przez
wszystkie komisje Rady Miasta. Proszę Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii komisji. Przewodniczący Komisji Samorządowej?
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Budżetu?
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta?
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu?
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny?
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała 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 przyjęcia „Programu Rewitalizacji
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 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 w sprawie przyjęcia „Programu
Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2023”.
Patrz uchwała Nr XL/140/2016 – załącznik nr 7 do protokołu.
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7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy nadania nazwy ulicy – wychodzącej od ulicy Rzeczki w kierunku
północno – wschodnim i nazwa tej ulicy nowej jest „Szałwiowa”. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz
Komisję Samorządową. Proszę Przewodniczących Komisji o opinię komisji.
Proszę Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie odniosła się do omawianego projektu
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczący
Komisji Samorządowej?
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 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 projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy – ulicy
Szałwiowa. 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 nadania nazwy ulicy.
Patrz uchwała Nr XL/141/2016 – załącznik nr 8 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy nadania nazw dwóm ulicom – to jest, jedna ulica wychodząca od ulicy
Szmaragdowej w kierunku wschodnim i nazwa nowa to jest ulica Koralowa.
I ulica równoległa do ulicy Rubinowej – nowa nazwa ulica Perłowa. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz
Komisję Samorządową. Proszę Przewodniczących Komisji o opinię komisji.
Komisja Strategii i Rozwoju?
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisja
Samorządowa?
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Samorządowa również
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 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 projektu uchwały dotyczącej nadania nazw ulicom – Koralowa
i Perłowa. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto
się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
Patrz uchwała Nr XL/142/2016 – załącznik nr 9 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży działek gruntu, położonych w rejonie ulic Malinowej
i Porzeczkowej. I tutaj chcę Państwu dodać, że nastąpiła zmiana w podstawie
prawnej przy tych dwóch projektach uchwał: przy projekcie nr 9 i nr 10, do
której przejdziemy. Chodzi mianowicie o Dziennik Ustaw, winno być „z 2016 r.
poz. 2147” – to są najnowsze zmiany, które się ukazały dosłownie w ostatnim
czasie, stąd taka adnotacja przy tej preambule.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta,
proszę Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie kto jest za
przyjęciem projektu uchwały dotyczącej sprzedaży działek gruntu, położonych
w rejonie ulic Malinowej i Porzeczkowej? Kto jest za przyjęciem projektu
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działek gruntu.
Patrz uchwała Nr XL/143/2016 – załącznik nr 10 do protokołu.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży działki gruntu o powierzchni 0,0461 ha, to jest działki
położonej przy ulicy Kuźnia. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja również 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
projektu uchwały dotyczącej sprzedaży działki gruntu położonej przy ulicy
Kuźnia o powierzchni 0,0461 ha – 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 sprzedaży działki gruntu.
Patrz uchwała Nr XL/144/2016 – załącznik nr 11 do protokołu.
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11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały, to
jest zmieniająca…. Czy Pan Prezydent chciał zabrać głos w tym momencie?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – W trakcie, przy uchwale budżetowej.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dobrze. Kolejny projekt uchwały
to jest zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Budżetu, proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię komisji.
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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 20116 – kto jest za przyjęciem
projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że
uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
Patrz uchwała Nr XL/145/2016 – załącznik nr 12 do protokołu.
12) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały to
jest zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię
Komisji.
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. Przechodzimy…. Proszę
o zabranie głosu Pana Kijaka.
Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu Wydziału Finansowego Urzędu
Miasta – S. Kijak – Chciałbym zgłosić autopoprawkę do projektu tej uchwały,
wkradł się tu błąd w załączniku nr 1. Dla kolumny „Plan na rok 2016”, wiersz
1.2.1 – „Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku” – i tu kwota, która jest
w załączniku powinna być mniejsza o 106 tys. zł, czyli powinna wynosić
4.434.916 zł. Chciałem przeprosić, ale taki błąd nam się wkradł.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. W takim razie
głosujemy projekt uchwały z tą poprawką, projekt 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.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016
– 2023.
Patrz uchwała Nr XL/146/2016 – załącznik nr 13 do protokołu.
13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały,
dotyczący uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017.
I tutaj też w przepisach prawnych mała poprawka, mianowicie będzie
tu Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1870. To jest zmiana w podstawie prawnej
przy projekcie tej uchwały.
Projekt uchwały, oczywiście Państwo wszyscy otrzymaliście 21 listopada wraz
z uzasadnieniem. Ponadto otrzymaliście Państwo uchwałę Nr 110/2016
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
w sprawie opinii o projekcie budżetu miasta Ostrowiec Świętokrzyski na rok
2017 (załącznik nr 14 do protokołu). Opinia Izby jest pozytywna. Projekt
uchwały opiniowany przez wszystkie komisje. Proszę przewodniczących
komisji o opinię komisji. Przewodniczący Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczący
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja przedstawię teraz opinię Komisji Budżetu.
Komisja Budżetu po przeprowadzonych konsultacjach ze Skarbnikiem Miasta
dokonała analizy projektu budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
na 2017 rok. Przy tworzeniu budżetu kierowano się podstawowymi zasadami
budżetowymi: zasadą jedności, jawności, szczegółowości, a także zasadą
równowagi budżetowej. Proponowany budżet spełnia wymóg z art. 242 ustawy
o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie są
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wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową
z lat ubiegłych i wolne środki. W wyniku przeprowadzonej analizy projektu
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017, Komisja Budżetu
stwierdza: dochody budżetowe zaplanowane na rok 2017 wynoszą
240.806.342,27 zł, wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2017 wynoszą
240.025.871,75 zł. Podkreślamy, że ujęte w projekcie budżetu miasta dochody
pokrywają w pełni wydatki. Powstała na skutek tych założeń nadwyżka
w wysokości 780.470,52 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.
Komisja pragnie podkreślić fakt otrzymania pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu na rok 2017 przedłożonym
przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz o projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2017 – 2023. Pragniemy zaznaczyć, że miasto ma dużą szansę na absorpcję
środków z Unii Europejskiej, stąd odpowiednie założenia w budżecie.
Pozyskanie tych środków powinno przyczynić się do zdynamizowania rozwoju
miasta w zakresie infrastruktury oraz obniżenia zaangażowania środków
własnych miasta. Ważnym i godnym podkreślenia jest fakt, że po raz pierwszy
od 27 lat zostanie obniżony, i to znacznie, podatek o środków transportowych.
Kolejny rok nie zostanie podwyższony podatek od nieruchomości, zostanie
utrzymana średnia cena żyta, która jest podstawą do wyliczeń podatku rolnego.
Zostanie również przedłużony program zniżek od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorstw, które zainwestują w naszej gminie oraz zatrudnią odpowiednią
ilość pracowników. Wszystkie te elementy w pozytywny sposób wpłyną na
rozwój przedsiębiorczości w naszym mieście. Nie można również pominąć
innych działań, które będą kontynuowane w przyszłym roku, a realizują
potrzeby mieszkańców naszego miasta, jak również zostały przez nich bardzo
pozytywnie przyjęte: m.in. budżet obywatelski, realizowany przez
Samorządowe Rady Osiedlowe program „Osiedle Od Nowa”, kontynuacja akcji
prozdrowotnych dla naszych mieszkańców, dalsza poprawa warunków
w funkcjonujących placówkach szkolnych, wzbogacanie oferty edukacyjnej dla
dzieci i młodzieży, rozwój dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport,
zabezpieczenie pomocy społecznej, a kończąc na poprawie jakości wszystkich
świadczonych usług publicznych. Dnia 27 grudnia 2016 r. na posiedzeniu
Komisji Budżetu wraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji zapoznano się
z opiniami tychże Komisji. Wszystkie opinie są pozytywne. Reasumując należy
również podkreślić, iż zaplanowane dochody i przychody w porównaniu
z planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o zrównoważeniu budżetu
miasta. Komisja Budżetu, biorąc pod uwagę występujące obiektywne
uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stanu
zobowiązań finansowych miasta na koniec 2016 roku, pozytywnie zaopiniowała
przedłożony projekt budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2017 rok
oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023. Komisja
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zwraca się również do wszystkich Państwa Radnych do zdecydowanego
poparcia w głosowaniu nad tym projektem. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje bardzo. Pan Prezydent
chciał tutaj zabrać głos w tym momencie, proszę.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni
Państwo! Za chwilę będziecie Państwo głosować nad najważniejszą uchwałą
dzisiejszej sesji – uchwałą budżetową. Przedstawiam Państwu projekt budżetu,
który wytyczy kierunki działania na 2017 rok. Chcę podkreślić, że jest on
zgodny z moim programem wyborczym i kontynuuje dobre praktyki
zapoczątkowane w 2015 i 2016 roku. Odzwierciedla on także aktualną sytuację
gospodarczą naszego miasta oraz oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców.
Są w nim zapisane środki na Budżet Obywatelski, kontynuację Programu –
autorskiego programu – „Osiedle od Nowa”, szczepienia dzieci, a także inne
działania profilaktyczne – prozdrowotne. Są zabezpieczone środki na
funkcjonowanie oświaty oraz koszty naszych autorskich pomysłów, rozwiązań
w tym obszarze, takich jak: certyfikaty językowe, dodatkowe godziny języka
angielskiego we wszystkich klasach gimnazjum, otwarte szkoły w piątki
i soboty, szereg zajęć pozalekcyjnych. Pozyskaliśmy duże pieniądze, duże
kwoty na realizację zadań z funduszy europejskich. Musimy być przygotowani
na czekającą nas reformę oświaty. Ona też nie znajduje wprost odzwierciedlenia
w budżecie miasta, gdyż nie weszły jeszcze w życie wszystkie przepisy
ustawowe, które będą mieć bezpośredni wpływ na policzenie skutków
zapowiadanej przez rząd reformy. Należy przy tym wziąć pod uwagę prognozy
demograficzne, które niestety nie napawają optymizmem, gdyż tendencje nadal
są malejące. Wszystko to budzi nasze zaniepokojenie, a przede wszystkim
wywołuje obawy w środowisku nauczycielskim. Zabezpieczone są właściwe
środki na pomoc społeczną, w tym na kontynuację programu – bardzo dobrego
programu – „Senior – Wigor”, który cieszy się olbrzymim powodzeniem,
zainteresowaniem starszej części mieszkańców naszego miasta. Podejmujemy
również działania w zakresie ukierunkowania pomocy społecznej dla osób
naprawdę jej potrzebujących. Zabezpieczyłem środki na kulturę, kulturę
fizyczną i sport. Oferta w tym zakresie uległa i będzie nadal ulegała
wzbogaceniu. Mając na uwadze, jak ważna jest to dziedzina życia, kształtująca
tożsamość lokalną, wrażliwość, staram się, aby gros imprez było
ogólnodostępnych, mówiąc wprost – bezpłatnych. Takie działania będą również
inicjowane w 2017 roku, gdyż mamy piękne obiekty sportowe. Trudno
oczekiwać, żeby przynosiły one zyski. Obiekty te tętnią życiem i to nas
wszystkich, a zwłaszcza mnie, cieszy, że młodzież i dorośli mieszkańcy naszego
miasta chętnie korzystają z nich i – co chciałbym jeszcze podkreślić w tym
miejscu – szanują nasz wspólny majątek. Mam zresztą dla Państwa w tym
zakresie jeszcze kilka niespodzianek, które zdradzę już w przyszłym roku.
W tym miejscu chciałbym także powiedzieć, że po wielu latach dyskusji,
planowania, projektów, koncepcji, rozpoczynamy budowę Ostrowieckiego
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Browaru Kultury. Do 5 stycznia firmy składają oferty w przetargu. Jestem
przekonany, że będzie duże zainteresowanie tym przetargiem, i że
wynegocjowana zostanie dobra cena, a Ostrowiecki Browar Kultury będzie
służył naszym mieszkańcom, ale i przyszłym pokoleniom. To jest bardzo ważna
inwestycja dla naszego miasta, dla naszego regionu i śmiem twierdzić – jedna
z najważniejszych w tej części. Konsekwentnie zmieniam wizerunek miasta
w zakresie dbałości o infrastrukturę, ale również o estetykę. Cieszą mnie opinie
mieszkańców w tym zakresie, co utwierdza mnie w przekonaniu, co do
kierunku. I na to również są zabezpieczone odpowiednie środki. Będą
kontynuowane naprawy i remonty już istniejącej infrastruktury drogowej,
ale
również
nowych
rozwiązań
komunikacyjnych,
podnoszących
bezpieczeństwo oraz komfort życia naszych mieszkańców. Na zadania
inwestycyjne w budżecie miasta przeznaczamy łącznie w obszarze drogi
i gospodarka komunalna – 40 mln zł. Należy też wspomnieć, że poza tą
najważniejszą inwestycją, jaką jest Ostrowieckim Browarem Kultury
na przyszły rok, zaplanowane są także duże inwestycje, jak: uzbrojenie terenów
inwestycyjnych, budowa hali targowej, budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych,
ul. Las Rzeczki, mniejsze ulice lokalne, osiedlowe. Jednocześnie zabezpieczone
są w budżecie środki na funkcjonowanie naszych jednostek organizacyjnych
Gminy. Chciałbym podkreślić i zwrócić Państwu uwagę, że wszyscy cieszymy
się, że udało się uporządkować teren „GAMBO” przy ulicy Kopernika,
że dzisiaj wspólnie z naszą spółką Ostrowieckim Towarzystwem Budownictwa
Społecznego przystąpiliśmy do budowy 80 mieszkań w systemie developerskim.
Ten przetarg też jest ogłoszony. Tutaj do końca stycznia potencjalni oferenci
mają składać swoje oferty. Ta część miasta zmieni się. Jest to, proszę Państwa,
ambitny projekt budżetu, tak uważam, pozwalający na rozwój naszego miasta,
i – jak Państwo mnie znacie – nie jest to jeszcze ostatnie słowo. Ten budżet też
będzie zmieniany. Jednym z priorytetów przedstawionego przeze mnie budżetu
było nie podwyższanie podatków lokalnych. I tak, jak wiele lat podatki
w Ostrowcu były podnoszone, tak od początku naszej wspólnej kadencji –
te podatki zostały zahamowane. W tym zakresie poszedłem dalej, wychodząc
z propozycją obniżenia podatków od środków transportowych i to
w dużym zakresie, bo od 40 do prawie 80% w zależności od poszczególnych
kategorii pojazdów. Co zostało bardzo pozytywnie przyjęte, spotkało się
z dużym uznaniem środowiska przedsiębiorców. Sztuką było, przygotować
budżet w taki sposób, aby po stronie wydatkowej, gwarantującej nie tylko
zabezpieczenie planowanych zadań do wykonania, zagwarantować również
płynność finansową. Wszyscy pamiętamy, że budżet to też zobowiązania z lat
poprzednich, z lat ubiegłych – moich poprzedników. Stąd spłacamy kredyty.
W ciągu dwóch lat mojej prezydentury starałem się tak gospodarować środkami
budżetu, aby utrzymać ważną w każdej dziedzinie działalności płynność
finansową, ale i reagować na potrzeby, sugestie mieszkańców i Państwa
Radnych.
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Szanowni Państwo Radni! Chciałbym tutaj podkreślić i zwrócić się
do Państwa ze słowami podziękowania. Nie byłoby to możliwe gdyby nie
Państwa praca i współpraca ze mną. Stąd, w imieniu swoim, Pani
Wiceprezydent, Pani Skarbnik, najwyższego kierownictwa, ale i naczelników,
dyrektorów, kierowników jednostek podległych – chciałbym za tą współpracę
Państwu podziękować – za Państwa pomoc i zaangażowanie. Kończąc,
chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na kilka cyfr, słusznie przytoczonych przez
Przewodniczącego Komisji Budżetu – Pana Radnego Włodzimierza Steca.
Budżet po stronie dochodów to 240,8 mln zł., a wydatki to 240 mln zł. To jest
bardzo racjonalny budżet, bardzo odpowiedzialny budżet, ale budżet
gwarantujący rozwój. Ponieważ nie konsumujemy niczego na kredyt. Tym
różnimy się od innych, że bardzo racjonalnie i rozsądnie gospodarujemy
publicznym pieniądzem. Stąd, za to wszystko jeszcze raz Państwu chciałbym
Państwu podziękować. A kończąc, chciałbym się zwrócić do Państwa
o rozsądek i poparcie tego ambitnego, dobrego budżetu dla miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na 2017 r. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje bardzo. Czy ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W takim razie proszę
Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Pragnę przedstawić stanowisko Klubu KWW Jarosława
Górczyńskiego w sprawie projektu budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
na 2017 r. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo! Analizując projekt budżetu należy stwierdzić, że jest to
budżet proinwestycyjny nastawiony na wsparcie rozwoju miasta poprzez
stymulowanie rozwoju przemysłu i przedsiębiorczości. Ważnym i godnym
podkreślenia jest fakt, że nie został podwyższony podatek od nieruchomości,
a po raz pierwszy od ponad 26 lat obniżony został podatek od środków
transportu. Nie wzrosła cena wody, innych mediów zależnych od spółek
gminnych. Został uchwalony program wsparcia dla przedsiębiorstw działających
w sferze produkcji, które zainwestują w naszej gminie oraz zatrudnią
odpowiednią ilość pracowników. Wierzę, że to dopiero początek wsparcia
podmiotów gospodarczych i obydwa te elementy w pozytywny sposób wpłyną
na rozwój przedsiębiorczości w naszym mieście. Godnym podkreślenia jest,
że ujęte w projekcie budżetu miasta dochody pokrywają w pełni wydatki,
a powstała na skutek tych założeń nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę
kredytu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że miasto przygotowane jest
na absorpcję środków zewnętrznych, które mają pojawić się w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej, o czym świadczą starania Pana
Prezydenta w tworzeniu warunków dla inwestorów poprzez wykup,
konsolidację terenów inwestycyjnych oraz odpowiednie ich przygotowanie dla
potencjalnych inwestorów. Podobać się musi również gospodarcze podejście
do problemów mieszkaniowych. Tu, jak Pan Prezydent wspomniał – bardzo się
cieszę, że teren po „GAMBO” wreszcie został uporządkowany, a mieszkania
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w tam powstających blokach cieszą się już dużą popularnością. Ważne jest to,
że rządzący wsłuchują się w głos mieszkańców – o czym świadczy idea budżetu
obywatelskiego oraz przeznaczanie coraz większych środków w konkursach dla
organizacji pozarządowych. Na uwagę zasługuje dbałość o zdrowie
mieszkańców poprzez próbę zapewnienia na terenie miasta dostępu do tak
ważnej dla coraz większej liczby mieszkańców przychodni onkologicznej.
Wprowadzenie programu szczepień profilaktycznych dla dzieci, a także badanie
profilaktyczne dzieci i seniorów. Akcje typu „Sobota ze zdrowiem” oraz inne
akcje w obrębie ogólnie rozumianego pojęcia zdrowia publicznego
i profilaktyki. Naturalnie cieszy kontynuacja programu „Osiedle Od Nowa”,
poprawa warunków w placówkach oświatowych oraz wzbogacanie oferty
edukacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec. Należy tu wspomnieć
o cieszącym się ogromną popularnością programie zajęć rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży ostrowieckich placówek oświatowych, które odbywają się
w piątkowe popołudnia i w soboty, a także dodatkowe zajęcia z języka oraz
finansowanie egzaminów na certyfikat językowy dla gimnazjalistów.
Ostrowieccy kibice dostrzegają – Panie Prezydencie – zaplanowane wsparcie
dla ostrowieckiego sportu, bez którego niemożliwe byłoby utrzymanie i rozwój
wielu sekcji, zarówno tych juniorskich, w których rozpoczyna przygodę
ze sportem tysiące młodych ostrowczan, jak i drużyn seniorskich. A w zakresie
kultury, oczywiście cieszy fakt, że z miejsca ruszyły prace w temacie Browaru
Kultury i już został ogłoszony przetarg na jego budowę. Reasumując należy
podkreślić, że zaplanowane dochody i przychody w porównaniu
z planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o zrównoważeniu budżetu
miasta. Pokazują stabilną sytuację finansową naszego miasta. Klub Radnych
KWW Jarosława Górczyńskiego, biorąc pod uwagę przytoczone przeze mnie
argumenty, a także obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki
finansowej samorządu oraz stan zobowiązań finansowych miasta na koniec
2016 r., będzie głosował za przyjęciem projektu budżetu miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na 2017 r. oraz za przyjęciem projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017 – 2023. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego D. Kaszubę.
Przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – D. Kaszuba –
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Może zanim przedstawimy jeszcze stanowisko naszego Klubu „Prawa
i Sprawiedliwości”, chciałbym zadać dwa pytania odnośnie materiałów,
które otrzymaliśmy na dzisiejszą sesję. Po pierwsze chciałbym zapytać –
czy w związku z realizacją przetargu na wywóz śmieci i odpadów przeznaczone
w budżecie środki w wysokości 5 mln i 102 tys. zł nie są – są zbyt małe
przy koniecznym wydatku 6 mln 476 tys. zł. Ta różnica około 1 mln 300 tys. zł
będzie konieczna do wyrównania. I tutaj mam pytanie – czy to spowoduje
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wzrost odpłatności ponoszonych przez mieszkańców za wywóz odpadów?
A jeśli nie, to z jakich środków budżetowych będzie to pokryte? I drugie pytanie
związane również z budżetem. Otóż, w Wieloletnie Prognozie Finansowej,
tj. pkt 11.1 – wynagrodzenie i jego pochodne – w roku 2016 przewidziano do
realizacji kwotę 71 mln zł, zaś w roku następnym – 2017, ten który nas czeka
planuje się na te rok kwotę 75 mln 200 tys. zł. Proszę tutaj bardzo o informację
– czym spowodowany jest aż tak znaczny wzrost o blisko 4 mln 200 tys. zł.
Bardzo proszę o odpowiedź na tę pytania. Dziękuję na razie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Odpowiedź, Panie Prezydencie?
Czy Pani Prezydent?
Wiceprezydent Miasta M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Środki na realizację umowy o zagospodarowanie śmieci, jakie zostały zgłoszone
do budżetu 2017 r. są wystarczające na pokrycie tej umowy. Właśnie przetarg
został rozstrzygnięty. Umowa zostanie podpisana trzydziestego pierwszego.
Natomiast nie wiem, czy Państwo, jak zauważyliście na tej samej Sali parę lat
temu na Państwa wniosek ta opłata śmieciowa została obniżona. W związku
z powyższym, Gmina Ostrowiec od kilku lat dokłada te środki budżetowe,
aby to zbilansowało się. Nie jest planowane w żadnym wypadku podwyższenie
opłaty za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Na pewno w tym roku takiego
czegoś nie będzie, znaczy w roku 2017. A środki są wystarczające na przyszły
rok. Natomiast to, że ta opłata jest zbyt niska, to Państwo o tym dobrze wiecie,
no ale przyjęliśmy tutaj założenie, że to miasto pokrywa tą różnicę kosztem
innych zadań. Drugie pytanie czego dotyczyło, jak by Pan mógł przypomnieć?
Radny D. Kaszuba – Chodziło mi o wzrost środków przeznaczonych
na wynagrodzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017. Podwyżka
ta dotyczy 4 mln 200 tys. zł. Taka jest różnica.
Wiceprezydent Miasta M. Dębniak – Dotyczy to również i oczywiście
nauczycieli. Jest to całkowity wzrost wszystkich wynagrodzeń. A to też, proszę
Państwa, spowodowane jest dodatkiem wyrównawczym, który chcę
przypomnieć – w tym roku, w styczniu 2016 r. wyniósł 153 tys. zł, a teraz
będzie on wynosił około 2 mln zł. Tyle będziemy dopłacać. Proszę też jeszcze
zauważyć, że wzrosło najniższe wynagrodzenie od stycznia 2017 r. I to ma
oczywiście wpływ na zatrudnienie we wszystkich jednostkach, bo to nie są
jakieś duże wynagrodzenia, więc też będzie pewnego rodzaju regulacja
potrzebna przy najniższych wynagrodzeniach.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana Artura Głąba
o zabranie głosu.
Radny A. Głąb – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2023
na stronie 7 przyjęliśmy wydatek majątkowy w kwocie 300 tys. zł. Jest to
wydatek pod nazwą: „Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego – budowa
drogi łączącej węzeł Brezelia z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca
Świętokrzyskiego”. Natomiast, przy obecnym dokumencie Wieloletniej
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Prognozy Finansowej omawianej właśnie takiej pozycji nie mogę się doszukać,
na taką kwotę. Jeśli taka pozycja jest zapisana w innym miejscu, to bardzo bym
prosił o wskazanie, a jeśli nie, to na jaki cel, bądź pod jaką nazwą ten wydatek
został zaksięgowany. Dziękuję na ten moment.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o wyjaśnienie.
Prezydent J. Górczyński – Nie będzie teraz wyjaśnienia. Pan Radny wyprzedził
punkt. Jesteśmy w punkcie „budżet”, a po budżecie, po przyjęciu jest
Wieloletnia Prognoza Finansowa. Proszę się wstrzymać, w następnym punkcie
dostanie Pan odpowiedź.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy są uwagi do projektu tej
uchwały? Proszę Radny D. Kaszuba.
Przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – D. Kaszuba –
Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Skoro wyczekałem, tak i uwag nie było,
to może już czas na przedstawienie stanowiska Klubu Radnych „Prawo
i Sprawiedliwość” w Radzie Miasta, w kwestii budżetu oczywiście.
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo! W imieniu Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości”
przedstawiam stanowisko dotyczące oceny budżetu na rok 2017. W dniu
dzisiejszym będziemy podejmować uchwałę w sprawie budżetu Ostrowca
Świętokrzyskiego na następny rok. Szanowni Państwo! Wiele razy w naszych
interpelacjach i zapytaniach, na sesjach i komisjach zwracaliśmy uwagę Panu
Prezydentowi na istotne dla mieszkańców sprawy. Niestety, sporo z tych spraw
nie zostało uwzględnionych. Z blisko 20 naszych propozycji do budżetu miasta
na następny rok obiecano do realizacji niektóre z nich, nie wykazując jednak na
to środków i zapisów w budżecie. Trudno w takiej sytuacji oczekiwać, abyśmy
się czuli współautorami budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2017.
Budżet na ten rok zaplanowano zakładając uzyskanie dochodów na poziomie
240.806 tys. zł i poniesienie wydatków na poziomie 240.025 tys. zł. Powstała na
skutek tych założeń nadwyżka budżetu w wysokości 780 tysięcy zł
przeznaczona ma być na spłatę kredytów. W tej sytuacji budżet ten jest
inwestycyjny w 12,7%, czyli niecałe 4% więcej niż w roku ubiegłym.
No, znacznie lepiej byłoby, gdyby ten wskaźnik ten rósł w tempie przyrostu
wydatków na wynagrodzenia, o co pytaliśmy wcześniej, gdyż jak
wspomnieliśmy wcześniej, ten wzrost dotyczy kwoty 4 mln, ok. 4.200 tys. zł.
Nadal brak jest zapewnienia przez Gminę wystarczającej ilości pomieszczeń
socjalnych, co skutkuje wypłacaniem odszkodowań dla spółdzielni
mieszkaniowych. Scenariusz ten powtarzany jest co roku, a kwota zaplanowana
do wypłacenia w roku 2017 to 510 tys. zł. To duża kwota, którą można
wykorzystać na wiele oczekiwanych przez mieszkańców naszego miasta
działań. Wprowadzony niedawno budżet obywatelski wykorzystał w tym roku
przydzielone, skromne środki. Mimo zapowiedzi o zwiększeniu środków na rok
2017 zaplanowano podobną kwotę, naszym i mieszkańców zdaniem – zbyt
niską w stosunku do społecznych oczekiwań. Przy wzrastającym budżecie
20

w porównaniu do roku ubiegłego przydział środków do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego powinien być znacznie wyższy niż ustalona kwota tak,
aby zapewnić realizację większych inicjatyw społecznych.
Szanowni Państwo! Niepokojące prognozy na przyszłość budzi zadłużenie
spółki Miejska Energetyka Cieplna. W ubiegłym roku wynosiło ono około
38 mln zł. Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w obecnych warunkach
pogodowych, czyli nietypowo wysokich jak na tę porę roku temperaturach
dodatnich, osiągane zyski spółki są mniejsze niż w latach ubiegłych. Spłaty tego
bardzo wysokiego zadłużenia ze środków tylko spółki są niewystarczające
i dodatkowo mogą pogorszyć jej sytuację finansową. W efekcie może to
doprowadzić do podniesienia cen za ciepło dostarczane mieszkańcom. W takiej
sytuacji powinno się zabezpieczyć dokapitalizowanie spółki miejskiej tak, jak
zaplanowano to w przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji
w nadchodzącym roku 2017 na kwotę 5 mln zł. Brak takiego działania wobec
Miejskiej Energetyki Cieplnej może przynieść negatywne efekty nie tylko dla
samej spółki, ale również dla gminy i jej mieszkańców.
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Budżet gminy jest tworzony między innymi w oparciu o politykę finansową
obecnego Sejmu i rządu. W obecnym roku ponad 62 mln zł z budżetu państwa
przekazano do budżetu naszego miasta. Znaczną część tych środków stanowiły
22 mln zł na rządowy program wsparcia „Rodzina 500+”. Mamy nadzieję, że
podobna lub większa ilość środków zasili budżet Ostrowca Świętokrzyskiego
w roku 2017. Biorąc to pod uwagę i darząc kredytem zaufania głosowany dziś
projekt budżetu nasz Klub Radnych nie wystąpi przeciwko uchwale w sprawie
uchwalenia budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2017. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent J. Górczyński – To tak króciutko, Pani Przewodnicząca odnosząc się
do wystąpienia kolegi radnego Dariusza Kaszuby – przedstawiciela Klubu
Radnych „PiS”. Ze zdziwieniem wsłuchuję się w te słowa. Myślę, że tu Pan
Radny w głębi ducha myśli co innego, ale przeczytał to, co przeczytał.
Nie do końca mogę się z tym pogodzić. Miałem okazję z Państwem rozmawiać,
jeżeli chodzi o propozycję Klubu Radnych „PiS” co do budżetu na rok 2017.
Na siedemnaście pozycji zaproponowanych przez Radnych Klubu „PiS”
omówiliśmy każdą jedną. Zdecydowana większość jest do realizacji, część
została już zrealizowana. Natomiast te, które były wnioskowane, a które nie
pokrywają się ze względu na racjonalność, gdzie np. wnioskowana jest kładka,
gdzie tereny są prywatne i dopóki ich nie nabędziemy, to nie ma sensu robić
takich inwestycji. Nie jest do realizacji. Więc, tu wyrażam swoje zdziwienie.
Co do odszkodowań, toteż Pan Radny nie do końca posiada pełną wiedzę,
ponieważ bardzo dobre działanie Wydziału Mienia Komunalnego. Chcę
podziękować Pani Naczelnik – Annie Targowskiej, Pani Zastępczyni – Pani
Teresie Osojcy i wszystkim pracownikom. Spowodowały to, że w przyszłym
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roku tych odszkodowań gmina już w takich kwotach w ogóle nie będzie płacić.
Zmusiliśmy do pewnego działania wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe. Dzisiaj
doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że upłynniliśmy politykę mieszkaniową
w spółdzielniach. Mieszkańcy na wnioski nasze, na reakcję Zakładu Usług
Miejskich wspólnie z mieniem komunalnym, odmawiali przyjęcia
poszczególnych mieszkań. W związku z powyższym zaczęli spłacać. Sytuacja
znacząco się poprawiła. I to są nieaktualne dane. Co do budżetu obywatelskiego,
to dziwię się Panu Radnemu, który był radnym w poprzedniej kadencji i takiego
budżetu nie było. Trzeba chcieć zauważyć, że to są jednak dobre kierunki, dobra
zmia… Dobre podejście – ugryzłem się w język – tak. W związku
z powyższym, zawsze chciałoby się więcej. Cieszę się, że macie takie dobre
informacje co do MEC–u, ale one też nie są do końca wiarygodne. Wynik
w Miejskiej Energetyce Cieplnej jest dobry, albo bardzo dobry. Nie ma tutaj
żadnego zagrożenia, a ostatnią rzeczą, jaką mógłbym powiedzieć to jest
podnoszenie cen ciepła. Ponieważ prowadzimy dobrą politykę związaną
z przyłączaniem coraz większej ilości domów indywidulanych do sieci
miejskiej. Chcę podziękować Prezesowi Dariuszowi Wojtasowi za jego politykę
związaną z przyłączaniem nowych bloków spółdzielni do centralnej ciepłej
wody. To też są dodatkowe źródła przychodów. W innych miastach jest to już
dawno zrobione, my jesteśmy na początku tej drogi. To gwarantuje przypływ
kapitału, przypływ dochodów MEC–u. Ale nie dziwię się takiemu podejściu,
dlatego że Państwo kiedyś straszyliście wodociągi, że będziemy zwracać
pieniądze, bo nie zostanie osiągnięty współczynnik RML–ów. Przez pierwszy
rok była o tym dyskusja, później się okazało, że to nie miało w ogóle pokrycia.
Tak samo jest tutaj, więc tutaj spokojnie podchodzę do tego typu podejścia.
Mimo wszystko żywię nadzieję, że część z Państwa Radnych jednak zagłosuje
za tym budżetem. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze
głosy w tym temacie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy proszę Państwa
do głosowania projektu uchwały dot. uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2017. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Piętnastoma głosami za, przy czerech
głosach wstrzymujących przyjęliśmy, uchwaliliśmy budżet Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2017.
Radni RM w głosowaniu, stosunkiem głosów: 15 – za, 0 – przeciw
i przy 4 głosach wstrzymujących się – podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017.
Patrz uchwała Nr XL/147/2016 – załącznik nr 15 do protokołu.
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14) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023. Projekt uchwały był również –
wszyscy otrzymali w dniu 21 listopada. Otrzymali również Państwo uchwałę
Nr 111/2016 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w sprawie opinii projektu uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023 (załącznik
nr 16 do protokołu). Opinia Izby jest pozytywna. Projekt uchwały był
opiniowany przez wszystkie komisje Rady Miasta. Proszę Przewodniczących
Komisji o przedstawianie opinii komisji. Jako pierwszy zabierze głos
Przewodniczący Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I proszę Przewodniczącego
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Tutaj była już uwaga radnego Artura
Głąba, proszę może o wyjaśnienie.
Prezydent J. Górczyński – Tak. W nawiązaniu do pytania Pana Radnego Artura
Głąba, chciałem wyjaśnić, że swego czasu była propozycja ze strony miasta,
aby wspólnie z Zarządem Województwa w wspólnie z Zarządem Powiatu
przygotować dokumentację budowlaną na V etap – odcinek ul. Zagłoby,
co miało skrócić czas realizacji tej inwestycji. Niestety, nie spotkało się to
z uznaniem Starostwa Powiatowego i tym samym dzisiaj bez sensu jest trzymać
na tym paragrafie takie środki. Stad czyszczenie tej pozycji.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Artur Głąb.
Radny A. Głąb – Dziękuję za odpowiedź. A na jaki cel konkretnie: dział,
rozdział, zadanie – zostały przeznaczone? Poprosiłbym.
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Prezydent J. Górczyński – Na żaden. To jest Wieloletnia Prognoza Finansowa,
w związku z powyższym nie planujemy tutaj. Przenieśliśmy, uwolniliśmy –
nie zmieniając nic, nie dokładając nigdzie indziej.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby jeszcze przy projekcie tej uchwały zabrać głos? Nie widzę,
w taki razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały dot. Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że przy piętnastu głosach za i czterech głosach
wstrzymujących przyjęliśmy uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023.
Radni RM w głosowaniu, stosunkiem głosów: 15 – za, 0 – przeciw
i przy 4 głosach wstrzymujących się – podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017- 2023.
Patrz uchwała Nr XL/148/2016 – załącznik nr 17 do protokołu.
15) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczący ustalenia stawek dotacji – proszę o ciszę – stawek dotacji
przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług
Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt tej uchwały był opiniowany
przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o zabranie
głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – 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 prze… Proszę
Radnego Jerzego Wronę o zabranie głosu.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! Z tej uchwały, z projektu uchwały, a w zasadzie
z uzasadnienia wynika taka sytuacja, że wynagrodzenia pracowników, tutaj
tych, którzy są aktywizowani zawodowo, przewidziana grupa w liczbie 65 osób
– składają się z dwóch źródeł dochody, środki na te wynagrodzenia,
tzn. z dotacji z Biura Pracy i z dotacji z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. W związku z powyższym zadaje
takie pytanie – jak są księgowane środki wypracowane przez Zakład Usług
Miejskich? Dlatego, że tutaj nie znajduje to odzwierciedlenia w środkach
przeznaczonych na wynagrodzenia. To takie pytanie, które ma poszerzyć na ten
temat wiedzę. Bo, czy to są po prostu wszystkie środki wypracowane przez ten
Zakład – są dochodem Gminy Ostrowiec i dopiero potem w formie dotacji
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te środki wracają do tego zakładu budżetowego? Przypuszczam, że to tak jest
ale prosiłbym o potwierdzenie. Dziękuję za uwagę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o wyjaśnienie
Panie Prezydencie.
Prezydent J. Górczyński – Panie Radny, zachęcam aby Pan z racji funkcji
w powiecie korzystał też z zakładu Usług Miejskich, bo to pomoże temu
zakładowi też w jego kondycji finansowej. Wyjaśniając i uzupełniając wiedzę,
chciałbym powiedzieć, że my wspierając z budżetu miasta Zakład Usług
Miejskich poprzez dotację na zatrudnienie określonej liczby osób – raz
likwidujemy bezrobocie poprzez to, że dajemy szansę osobom, których nikt nie
chce zatrudnić, a taka jest prawda. Najczęściej to są osoby 50+, które jedyną
szansą dla nich, żeby dopracować do emerytury, czy do wcześniejszego zasiłku
– jest Zakład Usług Miejskich. I one mając możliwość, i Zakład Usług
Miejskich mając dofinasowanie przez Urząd Pracy i dofinasowanie z budżetu
miasta, zatrudnia te osoby do realizacji celów statutowych zakładu, a tym
samym zadań bezpośrednio związanych z miastem, przede wszystkim
to utrzymanie porządku w mieście. Życzyłbym sobie, żeby Powiat też zlecał,
np. utrzymanie chodników powiatowych Zakładowi Usług Miejskich,
co polepszy kondycje ZUM–u. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są uwagi
do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały dotyczącego ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim. 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 ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XL/149/2016 – załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I takim to sposobem
wyczerpaliśmy punkt trzeci naszego porządku, a więc podjęcie uchwał
w sprawach. I przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku
– mianowicie: „Interpelacje i zapytania”.

Ad IV/Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Prosiłabym Państwa Radnych
o zgłaszanie się do zabierania głosu. Mamy cztery osoby: Kamila Stelmasika,
25

Dariusza Kaszubę, Kutrybę Kamila i Małgorzatę Krysę. Czy ktoś jeszcze się
zgłaszał, a nie zauważyłam? No, myślę, że tyle osób. I jeszcze Stanisław
Choinka. Proszę Państwa, w takim razie ogłaszam 15 minut przerwy. Po
przerwie będziemy dalej kontynuować sesję.
Przerwa w sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego rozpoczęła się
o godz. 15.09, a zakończyła o godz. 15.29.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Wznawiamy
obrady. Proszę o zabranie głosu Kamila Stelmasika.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca!
Panie Prezydencie! Szanowni Radni! Mam dwie takie sprawy, które chciałbym
poruszyć i które chciałbym, żeby były załatwione, a jedna wyjaśniona.
1) Pierwsza rzecz. Proszę i zwracam się z prośbą o podjęcie skutecznej
interwencji w sprawie, przez odpowiednie służby miejskie, w sprawie
likwidacji, usunięcia właściwie, z przestrzeni naszego miasta wraku samochodu,
bo tak należy go nazwać, który znajduje się przy, na Alei 3 – go Maja, przy
budynku Kina „Etiuda”. Jest to rodzaj reklamy na samochodzie, która – moim
zdaniem – szpeci to miejsce niż cokolwiek reklamuje, a ponadto zajmuje bardzo
cenne miejsca parkingowe, jakie są w tym miejscu, w centrum naszego miasta.
Pragnę przypomnieć, że dwie podobne interwencje zostały przeprowadzone
w ubiegłym roku i w ten sposób udało się trzy takie wraki z naszego miasta
usunąć – przy ul. Okólnej dwa i jeden vis – a – vis Miejskiego Centrum Kultury.
(Interpelacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu).
2) I druga sprawa. Chwilkę po Nowym Roku wejdzie w życie nowelizacja
ustawy o ochronie przyrody. Wśród wielu zapisów ustawy są również i takie,
które zakładają zniesienie konieczności uzyskiwania zezwoleń na wycinkę
drzew na terenach prywatnych. Kontrowersje budzi tu zapis dotyczący oddania
właścicielom nieruchomości całkowitej swobody w tym zakresie.
Samorządowcy i eksperci uważają, że tak mocne poluzowanie przepisów
spowoduje, że dojdzie do niekontrolowanej wycinki drzew na masową skalę.
Moje pytanie jest następujące. Czy w związku z tym planowane są w gminie
działania kontrolujące czy też zapobiegawcze, by jednak nie do końca
rezygnować z obowiązku uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew przez
właścicieli posesji na terenie naszego miasta. Należy w tym miejscu dodać,
że ustawodawca daje taką możliwość, by to jednak do rad gmin należała
ostateczna decyzja, czy zliberalizować zasadę ochrony zadrzewień, czy wręcz
przeciwnie – zaostrzyć je. Mam nadzieję, że Ostrowiec – z miasta zielonego –
nie stanie się radykalnie miastem bez drzew i czy tutaj z naszej strony –
ze strony Gminy będą jakieś działania w tym kierunku podjęte? (Interpelacja
stanowi załącznik nr 20 do protokołu). Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Dariusza Kaszubę.
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Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Dwie sprawy jeszcze chciałbym poruszyć.
1) Otóż, pierwsza moja kwestia dotyczy może najpierw podziękowania
za odpowiedź na interpelację w sprawie witaczy. Cieszę się, że witacz, którego
żałosny stan sygnalizowałem na poprzedniej sesji, zostanie usunięty w związku
z rozstrzygnięciem konkursu na witacze, jakie będą stały na drogach wiodących
do naszego miasta, gdyż ten, o którym wspomniałem – na „starej dziewiątce” –
zasługuje na jak najszybszą zmianę. Zaś idąc dalej tym tropem, w celu poprawy
estetyki naszego miasta, bardzo bym prosił o zwrócenie uwagi. Na teren przy
ul. Mickiewicza, konkretnie chyba nazwać to trzeba wiatą między Parkiem
a MOSiR-em posadowioną, gdyż jej stan estetyczny, delikatnie mówiąc, urąga
wszelkim jakimś walorom korzystnego spojrzenia na tą część miasta. Gdyby
można było tą wiatę albo w jakiś sposób wyremontować albo usunąć, to bardzo
bym o to prosił, gdyż ona wygląda naprawdę fatalnie.
2) I sprawa druga. Tutaj pragnę odnieść się do słów, który padły również
ze strony Pana Prezydenta podczas odpowiedzi na nasze stanowisko i faktycznie
Pan Prezydent wspomniał o spotkaniu, które odbyło się między radnymi Klubu
„Prawa i Sprawiedliwości” a Panem Prezydentem. Pominąć milczeniem fakt
tego, że nasze propozycje budżetowe czekały 4 miesiące na to, by je omówić
i stało się to na szczęście tuż przed Wigilią – za to dziękujemy, nie mniej
jednak prosiłbym o to, żeby – tak, jak przeczytałem, no bo chyba wszyscy
doskonale czytali swoje stanowiska, ja również starałem się to dobrze poczynić,
prosiłbym o to, by spotkania, na które Pan Prezydent zaprasza jakikolwiek Klub
– w tym przypadku było to zaproszenie Klubu Radnych „Prawa
i Sprawiedliwości”, przekazane przez Pana Radnego Łatę w sposób ustny,
w formie zaproszenia na kawę i herbatę, prosiłbym w formie wniosku
formalnego, aby tego typu spotkania odbywały się w jakiś bardziej
sformalizowany sposób – tak, żebyśmy się do nich mogli z wyprzedzeniem się
przygotować i tak, aby one do wszystkich na czas dotarły, a nie były to jakieś
formy, no powiedzmy, spotkań tego typu, jakie to spotkanie miało miejsce na
dzień przed Wigilią. Także tutaj mój wniosek konkretny – prosiłbym
o kierowanie jakiejś korespondencji, czy to do mnie, czy do Kolegi –
Wiceprzewodniczącego Klubu – kolegi Radnego Artura Głąba i wtedy
będziemy wiedzieli, że takie spotkanie dotyczy konkretnej tematyki, jest
przygotowane i nie będzie trwało króciutko, tylko będziemy mieli czas spotkać
się i konkretnie porozmawiać o tym, co nas nurtuje. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Kamila Kutrybę.
Radny K. Kutryba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado!
1) Zwracam się w imieniu mieszkańców osiedla „Rosochy” o możliwość
wymalowania brakującego odcinka drogi. Jest to ok. 100 metrów między
ul. Chrzanowskiego a ul. Ogrodową. Wykonanie w/w czynności poprawi
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bezpieczeństwo, jak również wpłynie na estetykę całej drogi. Przy tej okazji
chciałem również serdecznie podziękować za wykonanie ul. Chrzanowskiego
i bardzo dobre jej oznaczenie. Ulica ta stała się wizytówką, zarówno dla osiedla
„Rosochy”, jak i całego miasta.
2) I mam jeszcze drugą sprawę. Zwracam się w imieniu mieszkańców
ul. Ogrodowej o możliwość utwardzenia nawierzchni, ponieważ jej stan
w chwili obecnej w znacznym stopniu utrudnia dojazd do posesji. Dziękuję
ślicznie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radną Małgorzatę Krysę.
Radna M. Krysa – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Sprawa będzie dotyczyła dawnego młyna przy
ul. Wardyńskiego. Od pewnego czasu tam bardzo sypie się tynk, co stwarza
pewne zagrożenie. Gdzieś tydzień temu został ten teren zagrodzony taką taśmą
żółtą, z napisem, że właśnie jest tam niebezpieczeństwo spadających odłamków
i przejście drugą stroną ulicy, ale właśnie ja codziennie tamtędy przechodzę,
nawet idąc dzisiaj na sesję widziałem, że nie tylko tynk, ale zaczynają spadać
cegły, właśnie tam roztrzaskana cegła była, więc myślę, że to jest – mimo
wszystko – ludzie przechodzą ulicą, obok tego, nie drugą stroną ulicy, a także
jadące samochody po tej stronie, myślę, że też czasami może taka cegła spaść.
Więc właśnie przy takich warunkach pogodowych, które obecnie są, te wiatry
silne, więc bardzo proszę o sprawdzenie właśnie tego budynku, czy on
rzeczywiście nie zagraża jakimś poważnym niebezpieczeństwem i po prostu
zabezpieczenie bardziej może tego terenu. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Szanowni Zebrani! Panie Prezydencie!
1) Bardzo bym prosił o podjęcie działań w celu rozwiązania dwóch
niebezpiecznych zakrętów – to jest przy pętli autobusowej na ul. Kolonia
Robotnicza tak, aby stały się one bezpieczne Są dwa, bardzo ostre, niewidoczne
zakręty i myślę, że ten temat jest do rozwiązania.
2) I kolejny problem. Rozważyć budowę łącznika, że tak nazywam, drogi
dojazdowej łączącej ul. Chabrową z ul. Kolonia Robotnicza, na wysokości
właśnie tej pętli. Jest bardzo duże oczekiwanie, nawet powiem szczerze, że był
czas, kiedy nawet i dosyć duża grupa podpisów trafiła tutaj, być może tam
gdzieś w dokumentach by to odnalazł, mieszkańców, którzy chcieliby, bo tylko
w jedną stronę mogą dojeżdżać do ul. Długiej. No, nawet dla bezpieczeństwa
myślę, że to jest wskazane, nawet takiego, prawda, w różnych sytuacjach będąc.
I, Panie Prezydencie, chcę podziękować za pierwszy etap wybudowania odcinka
ul. Milewskiego i ul. Jeżewskiego. Chciałoby się, żeby tak ulice wyglądały
i pozostałe. Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
Stanisława Choinkę o zabranie głosu.
Wiceprzewodniczący RM – St. Choinka – Pani Przewodnicząca! Państwo
Radni! Panie Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Szanowni Państwo! Chcę
zwrócić uwagę na dwie interpelacje.
1) Mianowicie, proszę o przeprowadzenie remontu chodnika i jezdni
w ul. Podstawie na os. Denków.
2) Również wnoszę o remont chodnika przy ul. 11 – go Listopada między
Strugą Denkowską a os. Stawki. Myślę, ze Rada Osiedla w przyszłym roku by
mogła z „Osiedla Od Nowa” 3 ławki, ze 3 kosze, ta ulica mogłaby wyglądać
jako ładny „spacernik” i byłaby również wizytówką miasta, jak stały się inne
ulice, za które – Panie Prezydencie – w tym momencie, w imieniu mieszkańców
osiedla Koszary chciałbym podziękować, za wybudowanie ulic: J. Milewskiego,
St. Jeżewskiego, Szmaragdowej, ul. Świerkowej, jak również poprawę i remont
ulicy bocznej od ul. Kąty Denkowskie. Myślę, że wreszcie ulice te zmieniły
wizerunek osiedla „Koszary”, jak również i myślę, Ostrowca Świętokrzyskiego.
Również, Panie Prezydencie, chcę podziękować i to bardzo mocno, w związku
z realizacją projektu w „Budżecie Obywatelskim” – zwycięski projekt nosił
nazwę „Od dzieciaka do starszaka”, polegający na budowie placu zabaw
i siłowni napowietrznych przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Denkowie, jak
również przy Szkole Podstawowej nr 12 na os. Koszary. Myślę, że fantastyczny
pomysł tego „Budżetu Obywatelskiego”, który zainicjował nasz Radny – Kamil
Kutryba, przepraszam – Kamil Stelmasik, któremu w tym momencie chcę z tego
miejsca bardzo, bardzo podziękować. Myślę tak – Szanowni Państwo – pora
jest, jaka jest – ale dzieciaki się bardzo cieszą z tych palców zabaw. Również
i z tych placów zadowoleni są dorośli, w większości oczywiście panie, bo to
siłownie napowietrzne. Tak, że jeszcze raz, Panie Prezydencie, bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Wobec
wyczerpania listy chętnych do zabrania głosu, udzielam głosu Panu
Prezydentowi. No to zanim Pan Prezydent zabierze głos, jeszcze Ula Uba
bardzo się tu wyrywa do głosu. Proszę bardzo.
Radna U. Uba – Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca!
Panie Prezydencie! Państwo Radni! Szanowni Państwo! Pragnę podziękować
na ręce Pana Prezydenta, Panu Prezesowi OTBS – Piotrowi Dasios,
za wyremontowanie budynku na os. Ogrody 28. Odnowiony budynek przez ten
remont wygląda bardziej estetycznie. Prawie trzydzieści parę ten budynek stał,
taki jaki stał, w tym momencie świeci, naprawdę wizerunek Ogrodów to jest.
Dziękuję za wkład, który włożył Pan Prezes Dasios razem z pracownikami, bo
wiadomo, że Prezes tego nie robił. Chcę podziękować Panu, Panie Prezydencie
w imieniu swoim, mieszkańców, za dekoracje naszego pięknego miasta. Świeci
to naprawdę wielkim przykładem dla wszystkich miast wokół, bo – nie
oszukujemy się, ale coraz ładniej jest wokół na Rynku, wokół całego miasta
i za to serdecznie dziękuję. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem proszę, Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo
Radni! W skrócie. Radny Kamil Stelmasik – interwencja, jeśli chodzi o wrak
samochodu przy Alei 3-go Maja – tak, jak słusznie Pan Radny zauważył, tego
typu interwencje są szybko realizowane, myślę, że w tym przypadku tak się
stanie. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew, to tutaj dużo zmian przepisów prawa
w naszym czasie, w najbliższym czasie się dokonuje i myślę, że dokonywać
będzie, więc przyglądamy się temu bardzo uważnie. Liczę na rozsądek i na to,
że nasi mieszkańcy będą również dbać o to, żeby Ostrowiec by miastem
zielonym. My ze swojej strony, jako miasto przygotowujemy się w przyszłym
roku. Między innymi rękoma Zakładu Usług Miejskich na dosadzanie drzew,
na następne rośliny po to, żeby to miasto było naprawdę zielone, eleganckie
i estetyczne.
Radny Kaszuba – jeżeli chodzi o witacze – duży konkurs, spore
zainteresowanie. Chcę podziękować naczelnikom, tutaj Wydziałowi, że tak
szybko i sprawnie to zostało przeprowadzone. Przymierzamy się w przyszłym
roku do kompleksowej wymiany tych witaczy. Co do ulicy Mickiewicza, to Pan
Radny powinien wiedzieć, że to kiedyś miasto sprzedało tą działkę i nie ma
możliwości wyremontowania jej, bo to nie jest nasza działka. Ten obiekt jest
własnością prywatną, tam kiedyś były te „à la dyskoteki” – o tym mówimy,
prawda? Pisma Urzędu Miasta to niewiele tutaj wnoszą, ale wiele donosów
znajduje reakcję, więc może w drugą stronę. Jeżeli chodzi o spotkania i drogę
formalną, jeżeli Państwo sobie tego życzycie, żeby rozmawiać na drodze
formalnej, za określonymi pismami, nie widzę problemu. Nie uważam za nic
niestosownego, że w moim imieniu Pan Radny Mariusz Łata zaprosił Państwa.
Ja chciałem dzwonić, sam Pan powiedział, że nie ma takiej potrzeby, bo
Państwo jesteście na miejscu więc była taka ustna forma zaproszenia. Naprawdę
dziwię się niektórym z Państwa, że – powiem tak – w głębi ducha myślą, co
innego, ale musieli zrobić jeszcze coś innego.
Radny Kamil Kutryba – Chrzanowskiego, Ogrodowa. Dziękuję za
Chrzanowskiego i tutaj podziękowania dla firm, dla osób nadzorujących.
Faktycznie ulica Chrzanowskiego jest reprezentacyjną ulicą teraz, poprawia się
standard naszych ulic i to widać na każdym kroku. Przyjrzymy się utwardzeniu
tego odcinka przy ul. Ogrodowej. Przyjdzie wiosna – myślę, że taki rekonesans
w terenie pozwoli, żeby to poprawić.
Pani Radna Małgorzata Krysa – tynk przy starym młynie. Nie tylko stamtąd ten
tynk spada m.in. z budynku Urzędu Miasta. To jest spowodowane – raz –
temperaturami, przejściem tzw. przez zero – w nocy zamarza, w dzień rozmarza
i ta woda filtruje, stąd takie ubytki się pojawiają. Przyjrzymy się, spróbujemy
ten obiekt zabezpieczyć, to jest słuszna Pani uwaga, ale chcę potwierdzić, że ten
obiekt jest też przeznaczony do sprzedaży, by ktoś kiedyś zadbał o niego
i przywrócił mu życie, ale podejmiemy tą interwencję.
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Pan Radny Pałka – dziękuję za te słowa. Jeżeli chodzi o wyprostowanie zakrętu
ul Kolonia Robotnicza, przy pętli autobusowej, tam zmienimy całkowicie ten
układ, ze względu na to, że miasto w tej chwili przygotowuje się do sprzedaży
tych działek i ten teren niezagospodarowany będzie przeznaczony pod sprzedaż.
Musimy zadbać o to, aby przyciągać mieszkańców do Ostrowca
Świętokrzyskiego, stąd chcemy poszerzyć pulę działek jednorodzinnych
w ofercie sprzedażowej przez mienie komunalne i tamte tereny będą
zaoferowane do sprzedania, z ewentualną poprawą układu komunikacyjnego.
To samo dotyczy tego odcinka. To jest problematyczna sprawa od lat, tam część
chce, część nie chce. W pierwszej wersji było utrzymanie takiego przejścia dla
pieszych, ale nie wiem, czy też nie pokusimy się na to, aby tam wydzielić
określoną działkę i aby ją sprzedać – od ul. Chabrowej, bo tam taki jest kanał,
który jest nieczynny. Zasypując ten kanał, robi się ładna działka i to też może
być w ten sposób. Do analizy. Na pewno układ komunikacyjny tam będzie
zmieniany.
Chcę tutaj – Radny Choinka – chodnik przy ul. Podstawie. Jak Pan Radny
zapewne wie, grudzień za pasem, mróz, w tej chwili chyba Zakład Usług
Miejskich nie bardzo chciałby się podjąć, aby te chodniki remontować, ale
przymierzymy się. 11 – go Listopada – to z Radnym Wroną się trzeba umówić,
bo to jest ulica powiatowa. Jeżeli chodzi o te ulice, o których Państwo Radni
tutaj – Pan Radny Pałka, Pan Radny Choinka słusznie wymienili – Milewskiego,
Jeżewskiego, Świerkowa, Szmaragdowa, Kąty Denkowskie – zmieniamy
wizerunek na wielu ulicach. Bardzo dziękuję, że Państwo to widzicie. Chcę
podziękować też Pani Radnej Ubie, że zwraca uwagę na to, co się dzieje wokół
naszych osiedli, wokół nas, jak miasto zmienia wygląd. Bardzo dziękuję za te
słowa.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa jeszcze
chciałby zabrać głos? Proszę, Urszula Uba.
Radna U. Uba – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni
Państwo! Chcę jeszcze zapytać, Panie Prezydencie słowo. Proszę nam
powiedzieć, to znaczy bardziej nas to obchodzi jako mieszkańców Spółdzielni
„Hutnik”. Boję się tego, bo od października płacimy normalnie czynsz, a nie są
odprowadzane składki, znaczy pieniądze nasze za wodę, w ogóle za media,
MEC tak samo. Boję się tego, że w końcu tak będzie, że my płacimy i za chwilę
nam pan syndyk, czy komornik każe płacić powtórnie za to, że korzystamy
z tego. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, czy by nie – po prostu ja proszę
Pana Prezydenta, może Pan, jako włodarz naszego miasta, wpłynąłby w jakiś
sposób, żebyśmy – nie wiem – do tych spółek sami płacili te pieniądze, tak jak
za centralne, ciepłą wodę, żeby nie narastały u nas długi, bo to przeraża. Dzisiaj
był właśnie program w Radiu Kielce i powiem, że, no cóż, ludzie są bezradni
w tej chwili, ludzie, może część ludzi o tym wie, mieszkańców, że sytuacja jest
bardzo zła. I to wszyscy o tym bardzo dobrze wiemy. Ja powiedziałabym
głośno, że ten prezes, który został odwołany wtedy, kiedy nas trójka była za
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tym, żeby go nie odwoływać, on powinien siedzieć do tej pory, żeby dociągnąć
do końca, jak zaczął rozmowy z syndykiem, a w tym momencie to mogę
powiedzieć tyle, że siedzi sobie jak u Pana Boga za piecem pan „Z” i nie boi się
niczego, nie jest, po prostu jest bezkarny. Bo zostawił nas z długiem,
z problemami i to ogromnymi. Siedzi za nasze pieniądze, bo my płacimy czynsz
regularnie. Ci, co nie płacą, to wiadomo, że nie płacą i płacić nie będą, ale
podejrzewam, że pan komornik się zajmie na pewno tym. Tylko to jest
najgorsze, że my wpłacamy pieniądze, a tu godzina jest przed 14, dochodzi
dwóch komorników, wchodzą do kasy i zabierają nasze pieniądze. Dla mnie to
jest niezrozumiałe. To są nasze pieniądze. W imię czego my mamy cierpieć za
kogoś, kto narobił długów? Bardzo Pana bym prosiła o jakąkolwiek pomoc. Nie
wiem, czy zaprzestać, żeby komornik zaprzestał zabierać nasze pieniądze, nasze
pieniądze, bo prostu jeszcze chwila i „pójdziemy z torbami” jeszcze większymi,
jak w tej chwili jesteśmy. Bardzo Pana o to proszę. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy to już wszystkie
uwagi i pytania w tym punkcie obrad? W takim razie przechodzimy
do kolejnego punktu w porządku naszych obrad, mianowicie punktu V –
„Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie
od 21 listopada do 19 grudnia 2016 r.”.
Ad V/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 21 listopada do 19 grudnia 2016 r. (załącznik nr 21 do
protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi,
zapytania do sprawozdania z prac Prezydenta Miasta? Nie widzę. W takim razie,
kolejny punkt porządku to są sprawy różne.
Ad VI/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa chciałby
zabrać jeszcze głos?
Skoro nie, to – proszę Państwa, ponieważ zbliża się rok 2017, jest to już ostatnia
sesja w tym roku, chciałabym życzyć Państwu, bo życzeń nigdy dość,
wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia przede wszystkim, sukcesów w pracy
zawodowej, sukcesów na niwie społecznej, żebyśmy na tej sali podejmowali
wszyscy mądre, rozważne decyzje w przyszłym roku, bo budżet jest spokojny
i o to również jestem spokojna, jest zrównoważony. Natomiast nasze mądre
decyzje spowodują, że nasze miasto będzie się w dalszym ciągu rozwijać,
a mieszkańcy zapewne będą zadowoleni z dalszych decyzji, z naszego podejścia
do tematu wspólnie z Prezydentem i z jego służbami. Tak, że myślę, że to cały
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ten rok przed nami takich różnych, owocnych decyzji i uchwał. Myślę, że
wszystko to nam się uda, bo nie widzę żadnych zagrożeń i tego sobie i Państwu
wszystkim życzę w Nowym Roku. Wszystkiego najlepszego!
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo
Radni! Z tego miejsca, w imieniu własnym, jak i najwyższego kierownictwa,
wszystkich współpracowników, chciałbym również dla Państwa życzyć
rozsądku, optymizmu i jestem przekonany, że 2017 rok będzie dla Ostrowca
Świętokrzyskiego bardzo dobrym rokiem. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim
zdrowia przede wszystkim, bo to najważniejsze. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Zamykam XL
sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Do widzenia Państwu.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 15.53.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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