PROTOKÓŁ NR XLI/2017
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 23 lutego 2017 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) Asystentka Posła Andrzeja Kryja – Sylwia Kula
3) Starosta Ostrowiecki – Zbigniew Duda
4) Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik
5) Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
6) Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
7) Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
8) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
Nieobecni radni: Paweł Celebański, Irena Kowalczyk – Kwiecień, Włodzimierz
Sajda
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Teraz na chwilę oddam głos Panu
Prezydentowi.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję Pani
Przewodniczącej, Państwu Radnym – mamy wyjątkową chwilę. Drodzy
Państwo! Najpierw zacznę od takiego stwierdzenia: wiek emerytalny po to nam
dany, aby realizować swoje plany. Szanowni Państwo! Z tego miejsca,
w imieniu własnym, jako Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ale
w imieniu swoich współpracowników, Pani Wiceprezydent – Marzeny Dębniak,
Pani Przewodniczącej – Ireny Rendudy – Dudek, wszystkich pracowników
związanych z opieką socjalną – chciałbym zaprosić tutaj, zacnego naszego
gościa – Pana Stanisława Fiolika. Zapraszam serdecznie! Brawa się należą.
Szanowni Państwo! W życiu każdego człowieka przychodzą takie chwile, kiedy
zaczyna kolejny etap wyścigu w swoim życiu. Dzisiaj wspólnie z Państwem
mam przyjemność i zaszczyt podziękować Panu Dyrektorowi – Stanisławowi
Fiolikowi, którym z dniem 4 marca 2017 r. odchodzi na zasłużoną emeryturę.
Chcę podziękować za lata pracy na rzecz Ostrowca Świętokrzyskiego, dla

naszej lokalnej społeczności. Zapisuje się Pan samymi pozytywnymi zgłoskami
w historii naszego miasta, jest Pan aktywny na polu Polskiego Czerwonego
Krzyża, na polu Honorowych Dawców Krwi, jako kiedyś radny powiatowy i –
chyba najbardziej – jako człowiek o wielkim, gołębim sercu, człowiek, który
kształtował naszą politykę, opiekę socjalną, społeczną i jako dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przeprowadził Pan MOPS przez
burzliwe lata przemian w Ostrowcu Świętokrzyskim, nam dzisiaj jest łatwiej,
czasy są dużo inne, były trudniejsze. Stąd, za ten czas pracy poświęcony na
rzecz miasta Ostrowca chciałbym na Pana ręce ten symboliczny grawerton
i wspólnie z Panią Przewodniczącą te kwiaty w podziękowaniu wszystkich. Ja
dzisiaj mogę zazdrościć Pani Dyrektor – Magdzie Salwerowicz, bo ma
poukładaną jednostkę, jest jej na pewno lżej, przejmując taką dużą instytucję,
tak duży zakład po Panu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wszystko, co
Pan dla Ostrowca w tej sferze zrobił i liczę na to, że w tym wieku emerytalnym
będzie Pan jeszcze bardzo aktywny na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze! (brawa)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowny Kolego Stasiu! Życzę
Ci wszystkiego dobrego na tej zasłużonej emeryturze, przede wszystkim abyś
był zdrowy – te życzenia są ode mnie, ale również od całej Rady Miasta.
I myślę, że teraz masz czas na spełnienie swoich pasji, swoich marzeń, a jeszcze
trochę Ci zostało takich różnych, o których tu wspomniał Pan Prezydent, spraw
społecznych – tak, że na pewno dalej będziesz się udzielał. Tylko zdrówka
i wszystkiego dobrego – bo to jest bardzo fajny czas, wiem to z autopsji.
Wszystkiego dobrego!
Pan Stanisław Fiolik – Szanowni Państwo! Przede wszystkich chciałbym
serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za tak ciepłe słowa, jakie skierował
do mojej osoby, ale przede wszystkim za cały okres tej współpracy, bo przecież
moja praca dla społeczeństwa naszego ostrowieckiego, ale przede wszystkim dla
pomocy społecznej, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, to nie
tylko moja praca, bo gdyby nie wsparcie Pana Prezydenta, na pewno wiele
moich działań nie byłoby skutecznie zrealizowanych. Nasza współpraca sięga
jeszcze pamięcią wiceprezydentury Pana Prezydenta, okresu, kiedy Pan
Prezydent był Posłem, nasze wspólne działania nie tylko w samorządzie, ale
także w Polskim Czerwonym Krzyżu i za ten okres serdecznie ja dziękuję.
Dziękuję też za to wszystko. Ale proszę Państwa, to jeszcze nie wszystko, bo
jeszcze samorząd to nie tylko, część samorządu to nie tylko jednostką, którą
kierowałem, czy Pan Prezydent, który był bezpośrednim moim przełożonym, ale
to przede wszystkim Rada Miasta, dzięki której mogłem realizować swoje
założenia, swoje zadania, a jak rzadko kiedy się spotyka ze strony Państwa
Radnych – i to bez żadnego wyjątku – spotykałem się zawsze ze zrozumieniem,
wyrozumiałością, nigdy nie zdarzyło się tak, żebyście Państwo negowali
jakiekolwiek moje działania i to pomogło mi realizować moje zadania
w pomocy społecznej – za co wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. I to nie
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tylko Państwu tutaj obecnym, bo chciałbym przy okazji – mimo że wielu jest
nieobecnych, wielu tutaj ze mną dotrwało, cztery kadencje, jakie ja przeżyłem
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ale też tym radnym z poprzednich
kadencji, Panom Prezydentom poprzednich kadencji, którzy też wspierali
działania pomocy społecznej. Jest to akurat taka działka, dla której chyba należy
jak najwięcej wsparcia, aby móc pomagać ludziom zagrożonym społecznie
i wszystkim tym Państwu, którzy pomagali mi realizować zadania, jeszcze raz
serdecznie dziękuję. A że, jak wspomniała Pani Przewodnicząca, nie pozostanę
tylko emerytem – to na pewno przynajmniej jeśli chodzi o działania na polu
zadań Polskiego Czerwonego Krzyża, to na pewno. A jeszcze jest też nasze
wspólne stowarzyszenie „Miasto od Nowa”, prawda Panie Prezydencie? Na
którym też jeszcze można coś w tym kierunku zdziałać. Serdecznie dziękuję
jeszcze raz, dziękuję. (oklaski)
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Drodzy Państwo! Życzę wszystkim takiej
kondycji przed emeryturą, jak u Dyrektora Fiolika. Wszystkiego najlepszego!
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Zanim
przystąpimy do realizacji porządku obrad, chciałabym Państwa poinformować,
że w dniu 2 stycznia br. odeszła od nas Pani Halina Krawerenda – radna Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencji 1990 – 1994, która w tym czasie
była członkiem Komisji Finansowo-Gospodarczej, Mieszkaniowej oraz Komisji
Rewizyjnej. Uczcijmy pamięć zmarłej Haliny Krawerendy chwilą ciszy!
Dziękuję.
Ad I/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do realizacji
porządku obrad. Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi, wnioski do porządku
obrad, który otrzymaliśmy?
Nie widzę. W takim razie realizujemy porządek.
Radni Rady Miasta obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
I. Przedstawienie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
28 grudnia 2016 r.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2017
rok”,
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2) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów,
prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, do nowego ustroju
szkolnego,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również
trybu ich pobierania oraz zmieniająca uchwałę zmieniająca tę uchwałę,
4) nadania nazwy drodze wewnętrznej,
5) ustanowienia służebności przesyłu,
6) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu,
7) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu,
8) bezprzetargowego wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Aleja Jana Pawła II,
9) sprzedaży działek gruntu,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2015 – 2017 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
11) przyznania dotacji celowej dla Gminy Bodzechów,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2017 r. ,
13) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023,
14) pozostawienia bez rozpoznania skargi na Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
IV.
V.
VI.

Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 14 lutego 2017 r.
Sprawy różne (m.in. informacja Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego dotycząca roszczeń odszkodowawczych na skutek
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub
jego zmiany) oraz naliczania tzw. „renty planistycznej”).

Ad II/Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Punkt II naszego porządku obrad
to jest przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
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z dnia 28 grudnia 2016 r. Czy Państwo Radni mają uwagi do treści tego
protokołu? Nie widzę. W takim razie przegłosujemy przyjęcie protokołu. Kto
jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że protokół z sesji Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2016 r. przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek - Kolejny punkt porządku obrad
dzisiejszej sesji to jest podjęcie uchwał w sprawach.
Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jako pierwszy jest projekt
uchwały dotyczący przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na 2017 rok”. Projekt uchwały był opiniowany przez
wszystkie komisje Rady Miasta. Jednakże pragnę jeszcze dodać wszystkim
celem uzupełnienia, że w punkcie 2 § 1 projektu uchwały mamy zapisane, że nie
jest to sztywny plan pracy Rady Miasta, w każdej chwili możemy go
rozbudować i przyjąć sobie inną tematykę, którą będziemy uważać za właściwą
do rozpatrzenia na komisjach i na sesji Rady Miasta. A teraz poproszę
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii komisji. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego 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 Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja ds.
Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo mają
uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Radnego – Pana Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Szanowna Rado! Szanowni Państwo! W tym punkcie pragnę jedynie nadmienić,
że jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości składaliśmy propozycje do
planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i na jednej z komisji
uzyskaliśmy zapewnienie Pani Przewodniczącej, że nasze propozycje również
znajdą się w tym planie pracy, oprócz propozycji zawartych w punkcie II, która
właśnie już jest w tym projekcie uchwały ujęta. Tak, że zgodnie z tym, co było
powiedziane, wyrażam nadzieję, że będziemy mogli również nasze propozycje
uwzględnić podczas kolejnych propozycji do planu pracy Rady Miasta.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze
jakieś pytania do projektu planu pracy? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2017” – kto jest za przyjęciem tego
projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że plan pracy Rady
Miasta na rok 2017 przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2017”.
Patrz uchwała Nr XLI/1/2017 - załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów,
prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, do nowego ustroju
szkolnego. Projekt uchwały był opiniowany przez wszystkie komisje. Proszę
Przewodniczących Komisji kolejno o zabieranie głosu i wyrażenie opinii
komisji. Proszę Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Komisję
Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Komisję Edukacji, Wychowania,
Kultury i Sportu?
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącą
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? Proszę radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Przystępując do uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych do nowej
reformy edukacji chciałbym Pani Przewodniczącej, Panu Prezydentowi
i Państwu Radnym wręczyć materiały informacyjne, które przygotowało
Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. „Dobra szkoła”.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu radnego
Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Mili Goście! Do tego punktu zadałem
pytanie też na Komisji Edukacji, ale myślę, że dzisiaj będzie bardziej
szczegółowa odpowiedź. A mianowicie odniosę się do szkoły podstawowej nr 1
– tutaj mam zapytanie, przybywa klasa, nawet klasy – jest pytanie, czy sal
dydaktycznych jest na tyle, czy może ona to pomieścić? A może rozważyć
reaktywowanie szkoły nr 13 tak, jak to było w swoim czasie, kiedy pierwsza
reforma była i powstawało gimnazjum. Ja tylko tyle wspomnę, że spora grupa
dzieci przyjeżdża z Kolonii Robotniczej i tak właśnie, pierwsza szkoła, która
była po drodze, to była szkoła nr 13, dopełnienie – szkoła nr 1, czwórka była na
ulicy Sienkiewicza, a więc było dopełnienie do szkoły nr 4. I to tylko bardzo
bym prosił wziąć pod uwagę, a może jednak dopełnienie jeżeliby sal
dydaktycznych nie było na tyle w szkole podstawowej nr 1, to może jednak
uzupełniać ją w budynku i w salach dydaktycznych obecnego gimnazjum nr 1.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Radnego
Andrzeja Wronę, Jerzego Wronę, przepraszam.
Radny J. Wrona – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Chciałbym zadać w związku z tą uchwałą dwa pytania.
Pierwsze to – jakie są formy ochrony nauczycieli wygaszanych gimnazjów?
Drugie pytanie dotyczy prasowych wypowiedzi Pana Prezydenta o redukcji
ponad 70 etatów w oświacie szczebla podstawowego, w tym ponad 20 etatów
nauczania początkowego. I czym to jest spowodowane? Bo tutaj ta
wprowadzana reforma w oświacie ona nie dotyka nauczania początkowego
i szczególnie o te 20 etatów dotyczących nauczania początkowego chciałbym
zapytać. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Kto jeszcze
z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Radnego Dariusza Kaszubę.
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Radny D. Kaszuba – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Tutaj w kontekście podejmowanej uchwały
pragnę zapytać o dwie sprawy. Czy w związku z podejmowanymi decyzjami,
oczywiście, jest to pierwsza propozycja w tej sprawie w naszej gminie, będzie
dopuszczona dwuzmianowość w niektórych szkołach, czy będzie konieczność
jej wprowadzenia? I drugie pytanie, jakie będą losy dyrektorów tych placówek,
czy oni będą mieli powierzone inne obowiązki, czy z tych obowiązków będą
zwolnieni? Mówię tutaj o dyrektorach gimnazjów, które będą stopniowo
wygaszane. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa jeszcze
chciałby zabrać głos? Proszę zatem o udzielenie odpowiedzi radnym na te
zapytania. Pan Prezydent, czy Pani Wiceprezydent? Bardzo proszę.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo
Radni! Zacni Goście! Miasto jest dobrze przygotowane do tej reformy tym
bardziej, że przewidzieliśmy to na samym początku naszej kadencji, czytaj: dwa
lata wcześniej. Tu w szczegółach Pani Wiceprezydent – Marzena Dębniak, która
nadzoruje oświatę, i Naczelnik Malinowski, który jest bardzo dobrze
przygotowany do tego procesu. Ja tylko w dwóch słowach tutaj do Pana
Radnego Jerzego Wrony – trzeba czytać ze zrozumieniem, bo tę wypowiedź,
o której Pan mówi, cytował Naczelnik Malinowski. I myślę, że tu rozwinie tę
kwestię. Co do radnego Dariusza Kaszuby – dyrektorzy tych wygaszanych
gimnazjów będą dalej pełnić funkcję dyrektorów dopóki gimnazja trwają. Więc
w tę stronę. A szczegóły to myślę, że Pani Wiceprezydent i Pan Naczelnik
Malinowski. Co do jeszcze radnego Andrzeja Pałki – sam pamiętam szkołę
nr 13, bo jestem jej absolwentem, tylko tych roczników było dużo więcej niż
w tej chwili. Mogę zapewnić Państwa, że nie dopuszczamy możliwości
dwuzmianowości od 1 września. A dalej, co do szczegółów – to Pani
Wiceprezydent i Pan Malinowski.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Szanowni Goście!
Państwo Radni! W tej chwili prognozowanie – co będzie, jak będzie, ile
kosztuje reforma i ile odejdzie nauczycieli, to tak naprawdę, to jeśli ktoś
chciałby powiedzieć tak naprawdę odpowiedzialnie, to by Państwu skłamał.
Wszystko pokażą najbliższe miesiące. Jesteśmy o tyle, w tej szczęśliwej
sytuacji, że wielu nauczycieli nabywa prawa do emerytury, a także do
wcześniejszych świadczeń. Państwu na komisjach przedstawialiśmy jakby
główne założenie, że dostosowanie tej reformy do nas, ma się odbyć tak, aby nie
stała się dzieciom żadna krzywda i aby jak najwięcej nauczycieli miało miejsca
pracy. I takie przyjęliśmy założenia. Proszę zauważyć, że nie zmieniamy
w żadnym wypadku ani sieci, ani żadnej szkoły podstawowej. Nie włączyliśmy
gimnazjów do szkół podstawowych, gdzie może tak by i chciały gimnazja,
mamy na to tak naprawdę jeszcze również czas, gdybyśmy zobaczyli, że jednak
w którymś momencie takie działanie by było korzystne. Ja Państwu zwrócę
uwagę na jedną tylko cyfrę. W 2010 r., a więc dotyczy to dzieci, które pójdą
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w tym roku do szkoły, tych dzieci urodziło się i mieszka w Ostrowcu – 614,
w 2016 r. – 461. Czyli za 7 lat tylko dzieciaków pójdzie do klas pierwszych.
W tamtym roku tych dzieci było 470. Niestety, nie mamy jakby jeszcze efektu
„500+”, na terenie miasta Ostrowca obserwujemy spadek. Państwo bardzo
dobrze znacie szkoły ostrowieckie, są to duże szkoły, gdzie w większości jeżeli
chodzi 500 – 600 dzieciaków, spokojnie na pierwszą zmianę może się pomieścić
800 – 900. I to są fakty. Dwa lata temu robiona reforma miała dostosować tę
sieć do potrzeb i tak to się stało. Odpowiadając szczegółowo tutaj Panu
Radnemu, owszem, „jedynka” będzie pełna, przynajmniej w przyszłym roku.
Później niestety, widzimy spadek. Może się okazać, ale nawet nie sądzę, że
niepełny element jakiejś dwuzmianowości w przypadku do jednej z klas, ale nie,
dlatego że nawet te dzieci, które w tej chwili są w rejonie „jedynki”, to one nie
wszystkie trafią do „jedynki”. Tych dzieci albo nie ma w mieście, albo trafią też
po sąsiedzku do sióstr zakonnych. A to pokazują wszystkie dane statystyczne
z ostatnich lat. Reaktywować dawną „trzynastkę” – no przepraszam – nie mamy
dzieci. Natomiast reaktywować szkołę na jeden oddział 15 – osobowy, czy
10 – osobowy, to wiecie Państwo, że nie ma tutaj najmniejszego sensu.
Redukcja etatów – również będzie wiadomo w miesiącach kwiecień – maj.
W tej chwili owszem, robimy symulacje, bo iluś nauczycieli trafi do szkół
podstawowych, iluś zostanie w gimnazjach, będą przypadki ograniczenia
godzin, będą przypadki łączenia tych etatów w kilku szkołach, ale z takich
pierwszych przymiarek, niestety, kilka etatów ulegnie, kilku nauczycieli nie
dostanie takiej propozycji. Mamy sporo nauczycieli na umowach na czas
określony. Demografia w przypadku miasta Ostrowca jest tutaj bezlitosna
i trudno nam z tym walczyć. Jeżeli chodzi o klasy młodsze, to zauważcie
Państwo, że w drugich klasach jest półtorej rocznika, czyli tych klas jest
stosunkowo dużo. W tym roku zdecydowaliśmy się również otworzyć wszystkie
klasy pierwsze, obojętnie ile tych dzieciaków nie ma, jest. Czyli mamy w jednej
ze szkół klasę 8 – osobową, w niektórych mamy klasy 25 – osobowe. Ale
konsekwentnie otworzyliśmy wszystkie pierwsze klasy i teraz zauważcie
Państwo co za dwa lata będzie? Pojedyncze pierwsze klasy w każdej szkole.
A to się w pewien sposób też przełoży na etaty. Ja mówię w naszej sytuacji jest
o tyle dobrze, że tak naprawdę patrząc do przodu na najbliższe trzy lata,
to ¼ nauczycieli nabędzie prawa do emerytury, albo nawet do świadczeń
kompensacyjnych. Powiedziałabym, że prawie, wręcz 1/3. Czyli jakieś zawsze
takie wyjście z sytuacji jest. Uważam, że ten rok tak naprawdę pokaże, na czym
stoimy. Zobaczymy też, jaka będzie skala urodzeń w roku 2017. Na dzień
dzisiejszy po wszystkich analizach, nawet przy analizie utworzenia szkoły
podstawowej, sztucznej szkoły podstawowej w najlepszym budynku w mieście,
chyba jednym z najlepszych w województwie, po prostu nie ma dzieci. Proszę
zauważyć – i mówię tutaj o gimnazjum nr 3 – proszę zauważyć, że wokoło są
szkoły, które mogą pomieścić ponad tysiąc uczniów, mam na myśli szkołę
podstawową nr 5, nr 7 i szkołę nr 4. Nie ma tych dzieciaków do budynku po
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gimnazjum nr 3. Mamy jeszcze 2 lata jakby na dokończenie tej reformy,
natomiast sądzę, że ten projekt uchwały, który Państwo dostaliście, jest jak
najbardziej zgodny z potrzebami dzieci i rodziców. Bo proszę zauważyć, że są
zachowane wszystkie odległości i praktycznie nie ma żadnego zamieszania
w mieście, bo dla tych dzieci w podstawówkach nic się nie zmienia.
Również dane, które są gdzieś podawane: 50, 70 – to mówimy o okresie
kilkuletnim, nie mówimy o tym okresie. W kwietniu, w maju Państwo
dostaniecie szczegółową informację dotyczącą tutaj ilości etatów, one będą,
może nie będzie to duża skala, ale będzie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radny Artur
Głąb.
Radny A.Głąb – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani
Prezydent! Odnosząc się do tych 50 – 70 osób, niemniej jednak takie dane
funkcjonują w mediach i chciałbym powiedzieć, że my nie mówimy
o zwolnieniach, ale mówimy o ochronie miejsc pracy, o sposobach radzenia
sobie z tą sytuacją, która nie – wiemy o tym, że jest niż demograficzny
i szukamy rozwiązań, jak temu zaradzić, jak temu przeciwdziałać. I tu miałbym
pytanie do Pana Prezydenta, zabiegając o przyszłość kilkuletnią nawet naszych
nauczycieli, czy podjął już Pan rozmowy z Panem Starostą tak, jak to czynią
inni włodarze gmin ze swoimi powiatami. Bowiem Starosta kilka miesięcy temu
taką ofertę, taką propozycję przedstawił na tym spotkaniu, była Pani
Wiceprezydent, że jeśli będą wolne etaty, a nauczycieli szkół podstawowych,
czy gimnazjalnych, takiej pracy będą poszukiwać, to naturalnie te etaty, je
otrzymają. I może warto odpowiadając na apel „Gazety Ostrowieckiej”
i propozycji Pana Starosty, podjąć takie rozmowy i współpracę. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Pani Prezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Odpowiadając Panu Radnemu to te 50 – 70 etatów – to też jest i obsługa, proszę
zauważyć. Jeżeli znika gimnazjum, to znika również cała obsługa, to są duże
budynki, więc to nie jest jedna – dwie woźne. To jest również cała
administracja, to są sekretarze szkoły, to są również etaty księgowych – więc
mówimy o wszystkich realiach. Mamy 4 gimnazja. Jedno zostaje z mocy prawa
włączone, ale Pan Radny Kaszuba, który doskonale zna sytuację, jaka jest
w szkole podstawowej nr 14, na pewno wie doskonale, o czym mówię, i wie też
doskonale o ilości etatów, które są w tej chwili w szkole i ilości dzieciaków,
których można się spodziewać od pierwszej klasy. Ja się bardzo cieszę, że Pan
powiedział o słowach Pana Starosty Dudy, bo no, trzymamy za słowo, że
nauczyciele, którzy by ewentualnie u nas stracili pracę, zyskają tę pracę
w szkołach ponadgimnazjalnych. Mamy dobrych nauczycieli, szczególnie
nauczyciele gimnazjalni, którzy podnosili przez te lata swoje kwalifikacje, no
powinni być naprawdę cennym narybkiem szkół średnich. Tylko bym nie
chciała, żeby się okazało, że takich etatów nie ma. Liczymy, że takie etaty będą.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję.
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Radny A. Głąb – Jeśli mogę, ad vocem…
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Panie Starosto! Te etaty są? Jeśli mogę
zapytać. Te etaty by były, prawda, gdyby była taka konieczność?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pan Starosta prosił, żeby mu
udzielić głosu, więc zaraz udzielę głosu i pewnie się dowiemy wielu rzeczy.
A teraz jeszcze poproszę – zanim Pan Starosta – poproszę Panią Joannę Pikus.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Szanowni Państwo! Myślę, że
wszyscy mieszkańcy, szczególnie rodzice mają obawy dotyczące reformy, nikt
nie mówi, czy ta reforma będzie dobra, czy nie, ważne, żeby ją dobrze
przeprowadzić. Pierwszą taką zmianą, którą wprowadziła gmina, w której ja
uczestniczyłam, w 2015 roku również wprowadzaliśmy te zmiany, gdzie
również Państwo, gdzie wszyscy z nas mieli obawy, jak to wszystko zostanie
rozwiązane. Dziś widzimy pozytywne efekty tej reformy, widzimy, że gmina
bardzo dobrze sobie z tym poradziła, zadowoleni są zarówno rodzice, jak
i nauczyciele. Mówię również jako rodzic – zaznaczam. Wydaje mi się, że tak
naprawdę gmina jest odpowiednio przygotowana, że zarówno naczelnicy, jak
i Pan Prezydent, i Pani Prezydent – przygotują tę reformę odpowiednio na
wysokim poziomie. Tak, że mieszkańcy, ani rodzice nie powinni się niczego
obawiać. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, Pan Dariusz Kaszuba.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu,
aczkolwiek nie dziękuję za pominięcie w kolejności przyznawania głosu.
Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani Przewodnicząca! Ja cieszę się, że
niejako z zaskoczeniem zanotowałem, po nauczycielsku mówiąc, wezwany do
tablicy przez Panią Wiceprezydent. Cieszę się, że docenia moją wiedzę Pani
Prezydent w temacie szkolnictwa, ale obawiam się, że nie wszyscy jesteśmy
tutaj nauczycielami, chyba nic nie stoi na przeszkodzie, aby tymi danymi
wspólnie się dzielić, dlatego że ta wiedza musi się w jakiś sposób przekazać.
Dlatego też dziękuję też za zaskakująco miłe słowa uznania, ale jednocześnie
nie sądzę, by trzeba było czynić jakąś tajemnicę. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze zanim Pan
Starosta zabierze głos, Państwo by mieli Radni zapytania do projektu tej
uchwały? Proszę Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Może niekoniecznie do projektu uchwały. Tak, jak tutaj
zostało wspomniane, my naszą reformę przeprowadziliśmy już 2 lata temu. Jako
odpowiedzialny samorząd dostosujemy nasze prawo oświatowe do prawa
oświatowego w naszym kraju. Nie będziemy tak, jak niektóre samorządy
w kraju, unikać odpowiedzialnych decyzji, tylko je podejmiemy. A swoją drogą
ja bym bardzo chciał, aby wszyscy nauczyciele zostali zagospodarowani
również przez Pana Starostę, przez prywatne szkoły – gdzie to tylko jest
możliwe. Tylko, że z rozmów z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, to
wolne etaty pojawią się dopiero za dwa lata, gdy skumulowane dwa roczniki,
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dzisiejszych szkół gimnazjalnych i potem ponadpodstawowych, wtedy przyjdą
do szkół średnich. Ale życzę wszystkim nauczycielom, aby znaleźli sobie pracę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa? Proszę, Artur Głąb.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Jeśli mogę odnieść się do słów do Pana
Przewodniczącego – Radnego Mariusza Łaty, czy mogę?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę.
Radny A. Głąb – Dziękuję. Panie Przewodniczący! Troszkę na wyrost, wydaje
mi się, nazwał Pan tą likwidację szkół, którą przeprowadziliście, reformą
oświaty. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję.
Radny M. Łata – A teraz jak nazwać tę likwidację gimnazjów?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Panią Wiceprezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Proszę Państwa! Czy jesteśmy
zwolennikami, czy nie jesteśmy zwolennikami tej reformy, ja nie ukrywałam
publicznie, że jestem zwolenniczką gimnazjów, ale tę reformę przeprowadzimy
dobrze. Ja Państwu na początku powiedziałam, że po pierwsze – to ma być
z korzyścią dla dzieci i postaramy się znaleźć miejsca pracy dla jak największej
liczby nauczycieli. Z tego też miejsca mogę powiedzieć, uważam, i w imieniu
Prezydenta, że rozwiązania, które wprowadziliśmy w gimnazjach przy naszej
reformie, będziemy starali się przenieść też do szkół podstawowych. Mam tu na
myśli, jakbyście Państwo zapomnieli, dodatkową godzinę języka angielskiego
we wszystkich klasach gimnazjalnych, po zliczeniu być może te godziny wejdą
od szóstej klasy. Mam tu również na myśli certyfikaty, za może 2 lata, na ósme
klasy, a także szereg zajęć tych, które były w gimnazjach, a także różnego
rodzaju kluby. Tam to się sprawdziło, sprawdziły się godziny z terapeutami,
zresztą Państwo widzieliście, że to w gimnazjach działało. Zauważcie Państwo,
że wszędzie we wszystkich szkołach, w podstawowych i gimnazjalnych, szkoły
w piątek po południu i w sobotę mają dodatkowe zajęcia sportowe. I to również
będziemy utrzymywać. Oczywiście we wszystkich szkołach podstawowych. Ja
mam jedną tylko obawę, której nie ukrywałam na spotkaniu z dyrektorami,
i dyrektorzy wiedzą, że biorąc pod uwagę, że w tej chwili zostaną w szkołach
starsze roczniki, że tutaj trzeba podjąć określone działania tym bardziej,
odizolowania tych klas młodszych. Bo to jest proszę Państwa, bardzo ważne, na
to też są rodzice uczuleni. Szkoły, jak Państwo wiecie, mamy w dobrym stanie,
po termomodernizacji, przygotowane, piękne też sale. Tak więc ja tu jakichś
większych zagrożeń nie widzę, natomiast tu Pan Radny Kaszuba pyta się o ilość
etatów – dzisiaj nikt Państwu nie powie, czy to będzie 15 czy 10, a może 5?
Poczekamy do momentu, kiedy będą arkusze organizacyjne zatwierdzane.
Proszę też zauważyć, że w szkołach podstawowych, jak i w szkołach średnich,
są nauczycieli zatrudniani również na niepełnych etatach. Wiadomo, że każdy
dyrektor będzie dążył do uzupełnienia tego etatu, ja nie mówię tu
o nadgodzinach. To jest bardzo płynne. Sądzę, że w miesiącu maju będziemy
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mieć pełną jasność i nie ma wtedy takich problemów, aby Państwu przedstawić.
Dzisiaj podsumowanie, ile etatów zostanie straconych, ile to kosztuje, to tak
naprawdę, proszę Państwa, jest wróżenie z fusów, naprawdę, więc bez sensu jest
wprowadzać jakiś horror, grozę, po prostu podchodzimy do tego spokojnie
i będziemy się starać pracować po prostu jak najlepiej.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Może jednak Pan
Starosta zabierze głos teraz i zobaczymy… No, proszę jeszcze, Panie Darku.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Dziękuję
bardzo. Pani Prezydent! Nie pytałem w swoim wystąpieniu o ilość etatów, o to
pytał inny radny. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, Panie Starosto.
Starosta Ostrowiecki – Z. Duda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Panie Kuratorze! Piękne słowa dotyczące oświaty, każdy z nas je
mówi, wszyscy doceniamy szkoły, doceniamy nauczycieli, bo to oni kształcą,
często wychowują nasze dzieci. Drodzy Państwo! Oświata to zawsze był
priorytet dla powiatu, zwróćcie uwagę na to, że rozwijamy nasze szkoły, żadna
szkoła powiatowa nie została zamknięta w jakiejś pseudoreformie.
Proszę Państwa! Nam przybywa uczniów. Nam uczniów do szkół średnich
przybywa, trzeba mieć tylko na to pomysł. Do szkół, postawiliśmy na
szkolnictwo zawodowe, więc myślę, że nauczycieli też będzie nam potrzeba
więcej. Ale ja jestem szczerze zdziwiony tym, że Pani Prezydent mówi:
„trzymamy Pana Starostę za słowo”. To była oferta parę miesięcy temu. Od
tamtej pory nikt nie próbował z nami rozmawiać. Gmina Ostrowiec to jedna
z nielicznych gmin, której włodarze nie rozmawiają z powiatem
o nauczycielach. Proszę uwierzyć, większość wójtów i burmistrzów była, żeby
rozmawiać o nauczycielach, których mógłby powiat wziąć do swoich szkół. Bo
na tym polega dbałość o tych nauczycieli, którzy pracują w szkołach miejskich.
Ale żebyśmy mogli ich zagospodarować, to potrzebna jest rozmowa. Panie
Prezydencie! Zapraszam na Iłżecką, bardzo szeroko otworzymy przed Panem
drzwi. Zawsze są dla Pana one otwarte, w momencie kiedy chcemy robić
wszystko dla naszej społeczności, dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę, Pan
Prezydent!
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Bardzo dziękuję za zaproszenie, dobrze, że
nie na Wardyńskiego. Chciałbym pogratulować Panu Staroście, to jest ważne,
żeby rozmawiać i myślę, że taka rozmowa się odbędzie, tylko żeby partner miał
z czym rozmawiać i z kimś rozmawiać, to musi mieć określone dane, żebyście
się Państwo wsłuchali w słowa Pani Wiceprezydent, to te dane będą wtedy,
kiedy spłyną określone arkusze godzinowe z poszczególnych szkół. Dzisiaj, ja
jeszcze raz powtórzę słowa Wiceprezydent dla tych, którzy nie dosłyszeli, że nie
mamy danych, ile osób może mieć ograniczone etaty. I tu pochylam się nad tym,
zrobimy okrągły stół, zaprosimy również Radnego Artura Głąba, które ma dobre
relacje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, też coś pomoże. Ja bym też chciał
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i tu bym liczył na pomoc Pana Starosty, bo my dbamy o swoje szkoły, Pan
Starosta dba o swoje, wczoraj na zebraniu Rady Osiedla Kuźnia też padło
zaniepokojenie jednego z mieszkańców o warunki, w jakich uczą się uczniowie
w szkołach licealnych, mam na myśli tutaj Liceum Norwida i Liceum
Broniewskiego – i kibicuję Panu Staroście – i pierwszy złożę gratulacje – jak
wybuduje stadion lekkoatletyczny przy tych obiektach. Bo były projekty, Pan tu
kontynuuje tę dobrą praktykę dbania o szkoły średnie i myślę, że taki stadion by
się przydał tym bardziej, że Ostrowiec sportem stoi. I myślę, że to jest bardzo
ważne i z korzyścią dla każdego środowiska. Cieszę się, że przybywa uczniów
w szkołach licealnych i też jest bardzo dobry czas, bo ci uczniowie również
korzystają z naszych jednostek. Dziękuję. Podtrzymuję – będziemy mieli dane,
zaprosimy tutaj, okrągły stół zrobimy na Rynku, albo przy którymś z naszych
budynków i siądziemy do rozmów. Dziękuję bardzo. Gratuluję Panu Kuratorowi
– Kazimierzowi Mądzikowi – i dziękuję za obecność, bo tak, jak Pan Kurator
zechce zauważyć, jest troska o tę reformę, żeby ją wprowadzić rozsądnie, żeby
nie „wywrócić” nauczycieli. A z drugiej strony chciałbym, aby we wszystkich
szkołach w województwie świętokrzyskim miał Pan taką sytuację, że gminy
będą finansować dodatkowe godziny języków obcych, że będą finansować
zdawanie certyfikatów i to certyfikatów na określonym poziomie. I też bym
chciał, żeby w każdej gminie były maksymalne stawki stypendiów dla zdolnych
uczniów – bo to jest ważne. Tak, że myślę, że to w dobrą stronę, i to są takie
dobre praktyki, które Pan Kurator za chwilę podkreśli, że w Ostrowcu w tym
akurat momencie dobrze się dzieje. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Panią
Wiceprezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Ja chciałam Państwu zwrócić uwagę
jeszcze na jeden fakt, żeby rozmawiać o nauczycielach, konkretnie o osobach, to
najpierw powinna być podstawa programowa, czyli rozkład tych godzin, bo
przecież nie powiem, że pani Kowalska, która uczy matematyki, czy ją
weźmiemy – na to trzeba poczekać, bo Państwo wiecie, że ta reforma jest
robiona w tempie ekspresowym, że te dane, podstawowa programowa była nie
tak dawno zatwierdzona i pokazane, ile w poszczególnych siódmych, ósmych
klasach będzie określonych godzin. Nie ma tak, że pani, która na przykład nie
ma możliwości uczyć w klasach młodszych, a uczyła zupełnie czegoś innego
w gimnazjum, nagle trafi do klas młodszych. Ja uważam, że tu już musimy
mówić o konkretnych osobach. I to tyle. Może tak: zawsze z Panem Starostą na
zebraniach, które odbywały się przy naszej reformie oświaty, używaliśmy takich
stwierdzeń, że powiat nikt nie zlikwidował. Zgadza się. Bo poprzedni Zarząd
Powiatu polikwidował szkoły średnie, na przykład w Bałtowie, w Ćmielowie –
a więc było już o wiele łatwiej, w Kunowie, po prostu one odpadły i tu już nie
ma co likwidować. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pan Radny Artur
Głąb.
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Radny A. Głąb – Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Może troszkę od strony
ministerialnej, jak to wygląda w krokach, to podejmujemy dzisiaj uchwałę
intencyjną…
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Może Pan Kurator wcześniej…
Radny A. Głąb – Uchwałę intencyjną, dostosowującą nową sieć szkół – to
pierwszy krok oczywiście do wprowadzenia reformy w gminie, Panie
Prezydencie. Przed nami jeszcze ostateczna uchwała, którą musimy podjąć
do 31 marca, po pozytywnej opinii Pana Kuratora, który tutaj wśród nas jest.
Dziękujemy za skorzystanie z zaproszenia i przybycie. I mam pytanie do Pana
Kuratora, czy projekt tej uchwały był konsultowany z Panem, z Pana służbami?
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze Państwo
Radni mają zapytania? Nie widzę. Proszę może w kolejności – może Pan
Starosta, ponieważ się pierwszy zgłaszał.
Starosta Ostrowiecki – Pan Z. Duda – Pani Przewodnicząca! Ja chciałem tylko
powiedzieć, że Pan Kurator się zgłaszał.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – To dziękuję, to w takim razie
zapraszam do głosu Pana Kuratora.
Świętokrzyski Kurator Oświaty – P. K. Mądzik – Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Panie Starosto! Wysoka Rado! Ja, przysłuchując się trochę z boku,
dziwię się jednemu stwierdzeniu, bo właściwie Pani Prezydent mówi o redukcji
etatów – dobrze rozumiem? Nie widzę powodów, dla których ma nagle być
redukcja – na pewno nie z powodu reformy, bo żadnego oddziału w mieście
Ostrowiec nie ubędzie, bo w miejsce klas pierwszych gimnazjów powstaną
klasy siódme szkół podstawowych. To jest ten sam organ prowadzący, a więc tu
nie powinno być, przynajmniej w tym roku, żadnego kłopotu. Sprawa druga –
nie możemy mówić w ten sposób, że reforma jest zbyt szybko wprowadzana,
bo ja uczestniczyłem w wielu spotkaniach – pracodawcy twierdzą, że jest
wprowadzana za wolno. To nie jest reforma, która polega na tym,
że nauczyciele tracą pracę i likwidujemy gimnazja. Mówię: „likwidujemy” –
mam na myśli Ministerstwo Edukacji Narodowej. Reformę oświaty wymusił
rynek, takie są potrzeby współczesnego rynku, bo rektorzy wyższych uczelni
apelowali, żeby coś zrobić, bo absolwenci szkół średnich nie są przygotowani
do studiowania, że bardzo często studiowanie kończy się na pierwszym roku, bo
np. politechnika nijak się ma do wymagań, jakie mają wiadomości absolwenci
liceum, jeżeli chodzi o matematykę i przedmioty ścisłe. Bo pracodawcy
twierdzą, że nie mają ludzi do pracy i to jest prawda, na konkretnych faktach,
poprę, że brakuje w Polsce 40 tysięcy kierowców – mechaników. Z jednej
strony mamy absolwentów szkół zawodowych, którzy są bezrobotni, z drugiej –
pracodawcy, którzy gorączkowo poszukują pracowników. I temu ma służyć
reforma, żeby dopasować kierunki kształcenia do rynku pracy, żeby
przygotować do studiowania, bo jak spojrzymy na liceum – to nie jest szkoła,
to właściwie jest kurs. Bo pierwsza klasa to jest kontynuacja gimnazjum,
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a w drugiej klasie zaczyna się przygotowanie do rozwiązywania testów.
Bo każda szkoła walczy o to, żeby mieć jak najlepsze wyniki w rankingach,
więc ważna jest zdawalność matury. Co będzie dalej, to się nikt nie martwi. Jest
duża ochrona dla nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli gimnazjów, chociażby taka,
że Kuratorium będzie prowadziło taki bank informacji, gdzie z jednej strony
będą dyrektorzy szkół zgłaszali potrzeby, z drugiej strony wolne etaty. Jeżeli –
to, co Pani Prezydent powiedziała – są nauczyciele zatrudnieni na niepełny etat,
tak, jak w szkołach podstawowych – jest zrozumiałe, że dyrektor szkoły – ja też
tak bym zrobił – najpierw dopełnił etaty tych ludzi, którzy są niezatrudnieni,
ale to nie jest skutek reformy. Po prostu jest niż demograficzny i jeżeli są
ograniczenia, bo sama Pani mówiła, ile się urodziło w 2010 roku, ile w 2016 –
to jest ten spadek, który się przekłada na szkoły. Proszę przede wszystkim to
mieć na uwadze, a nie, że reforma wprowadza redukcję etatów, zwalnia
nauczycieli, likwiduje gimnazja. Wiele gimnazjów przekształcane jest w szkoły
podstawowe po to, żeby miały dzieci lepsze warunki do nauki, bo z reguły te
budynki są nowsze, lepiej wyposażone. I nie ma powodów, żeby teraz się
obawiać – Pan Starosta chyba jeszcze tych etatów nie ma, bo reforma do szkół
ponadpodstawowych wkroczy dopiero za 2 lata. Tam rzeczywiście będą dwie
pierwsze klasy, różne pierwsze klasy, ale również liceum będzie trwało 4 lata,
technikum – 5 lat. Cała reforma szkolnictwa zawodowego – szkoła branżowa
I stopnia, II stopnia – musimy pod tym kątem patrzeć, bo przecież nikt nie zrobił
reformy po to, żeby sobie zapisać w swoim CV, że „ja zrobiłem reformę”. Jest
po to, żeby była korzyść przede wszystkim dla dzieci. I to, że będą przy okazji
jakieś zwolnienia, to nie z powodu reformy. Nauczyciele muszą być przesunięci.
95% nauczycieli, którzy uczą w gimnazjach, są przygotowani do nauczania
w szkołach ponadgimnazjalnych, więc bez problemu znajdą oni pracę
w technikach, liceach, szkołach branżowych. Reforma, która tak jest, ogólny
slogan, jest wprowadzona tak „na chybcika”, nieprzygotowana – jest nieprawdą.
Wszystko idzie zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o nową podstawę programową,
rozporządzenie zostało podpisane, wszyscy nauczyciele, zainteresowani
nauczyciele będą z nowej podstawy przeszkoleni. Tu nie ma żadnych obaw, że
ktoś nie będzie od września wiedział, czego ma uczyć, jak ma uczyć, ile będzie
godzin. My również organizujemy spotkania w każdym powiecie z dyrektorami,
z nauczycielami, z rodzicami, wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. W Ostrowcu
mamy zaplanowane na wtorek o godzinie 14 nauczycieli ze wszystkich szkół
i Powiatu, i o godz. 16 z rodzicami. Też nie można narzekać, że ktoś jest
niedoinformowany i bardzo proszę o to, żeby nie posługiwać się takim hasłem,
że zwolnienia nauczycieli w wyniku reformy, bo jest to nieprawda. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Panią
Wiceprezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Szanowni Goście! Może źle się zrozumieliśmy z Panem Kuratorem. Proszę
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zauważyć, że ja w swoich wypowiedziach ani nie chciałam dać Państwu żadnej
cyfry, zwracałam uwagę na to, że są etaty w szkołach podstawowych niepełne –
to jest jedna rzecz – ale nigdy nie użyłam takiego stwierdzenia, że będziemy
zwalniać nauczycieli teraz, ze względu na likwidację gimnazjów. Tego nie było.
Zwracałam też uwagę na to, że nas niestety ten niż demograficzny naprawdę
dotyka. I Państwo mając dane – kiedyś miała je Komisja Oświaty – widzicie, jak
ubywa też w szkołach podstawowych tych ludzi. Oczywiście to jest to cały
zbieg, bo jeżeli nawet niepełny ten etat w podstawówce, ale jednak nawet 4/5
tego etatu, no to tu on zostanie dopełniony. W jaki sposób to się rozbije, zresztą
tu nie usłyszycie Państwo od nas żadnej cyfry, do praktycznie zatwierdzenia
arkuszy organizacyjnych. Ja tylko mówię jedną rzecz, że tą reformę chcemy
wprowadzić bez szkody dla uczniów i jak z największym ochronieniem miejsc
pracy. I to tylko tyle.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo jeszcze
Radni mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski do nowego ustroju szkolnego. 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 projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski do nowego ustroju szkolnego.
Patrz uchwała Nr XLI/2/2017 – załącznik nr 3 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały to jest
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również
trybu ich pobierania oraz zmieniająca uchwałę zmieniającą tę uchwałę.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję
Samorządową oraz Komisję ds. Rodziny. Proszę Przewodniczących Komisji
kolejno o opinię Komisji. Komisja Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisja Samorządowa.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisja ds. Rodziny.
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Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi
do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały z pkt 3 – pozwolicie Państwo, ze już nie będę ponownie
czytać, bo jest bardzo długa, ale wiemy, o jaki projekt uchwały chodzi. 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
szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania
od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zmieniająca uchwałę
zmieniającą tę uchwałę.
Patrz uchwała Nr XLI/3/2017 – załącznik nr 4 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy nadania nazwy drodze wewnętrznej, wychodzącej od ulicy
Jarzębinowej w kierunku wschodnim, a ta nowa nazwa to ulica Sezamkowa.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz
Komisję Samorządową. Proszę Przewodniczących Komisji o opinię Komisji.
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie odniosła się do projektu uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisja
Samorządowa.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
również 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 – nadania nazwy drodze wewnętrznej –
ul. Sezamkowa. 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 drodze
wewnętrznej.
Patrz uchwała Nr XLI/4/2017 – załącznik nr 5 do protokołu.
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5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja
w Lublinie, polegającej na korzystaniu z części działki gruntu przy ul. Kolonia
Robotnicza. 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 projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Radnego Andrzeja Pałkę o zabranie
głosu.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Goście! Taka mała uwaga. Dajemy
służebność, dobrze by było, oby ta jednostka, której to dajemy, dbała o porządek
wokół właśnie swoich obiektów, jakie tam buduje. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
nad projektem uchwały dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu na rzecz
PGE Dystrybucja w Lublinie. 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 ustanowienia służebności
przesyłu.
Patrz uchwała Nr XLI/5/2017 – załącznik nr 6 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu
o powierzchni 2,1640 ha przy ul. Bałtowskiej. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę 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 przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego działki gruntu przy ul. Bałtowskiej. 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 prawa
użytkowania wieczystego działki gruntu.
Patrz uchwała Nr XLI/6/2017 – załącznik nr 7 do protokołu.
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7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu
położonych również przy ul. Bałtowskiej. 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
również pozytywnie zaopiniowała ten 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 sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego działek gruntu położonych przy ul. Bałtowskiej. Kto jest za
przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy również jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego działek gruntu.
Patrz uchwała Nr XLI/7/2017 – załącznik nr 8 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy bezprzetargowego wynajęcia gruntu położonego w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Aleja Jana Pawła II na okres 3 lat, a chodzi tu
o działkę gruntu o powierzchni 42 m2. 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 ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem
do głosowania projektu uchwały dotyczącej bezprzetargowego wynajęcia gruntu
położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja Jana Pawła II. 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 bezprzetargowego wynajęcia
gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja Jana Pawła II.
Patrz uchwała Nr XLI/8/2017 – załącznik nr 9 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży działek gruntu, położonych przy ulicy Samsonowicza.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię Komisji.
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Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
również pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania
projektu uchwały dotyczącej sprzedaży działek gruntu, położonych przy
ul. Samsonowicza. 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 działek gruntu.
Patrz uchwała Nr XLI/9/2017 – załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Myślę,
że zrobimy sobie teraz przerwę. Ponieważ jest Tłusty Czwartek, zapraszam
na pączki. 15 minut przerwy.
Przerwa trwała od godz. 15.03 do godz. 15.25.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Wznawiam obrady. Kolejny
projekt uchwały jest zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 dla Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu
Świętokrzyskim”. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta, Komisję Budżetu oraz Komisję Samorządową. Proszę
Przewodniczących Komisji o opinię Komisji. Komisja Strategii i Rozwoju
Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisja Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisja
Samorządowa.
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? Proszę Radnego Jerzego Wronę.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo! Przejrzałem wykaz zadań objętych w tym planie i właśnie
tak nie zauważyłem żadnych tutaj zaplanowanych prac odnośnie wodociągów
wzdłuż ulicy Siennieńskiej, natomiast zauważyłem, że właśnie na ulicy
Siennieńskiej tej wodociąg dość często ulega awariom, w związku z powyższym
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chciałbym zapytać, czy tutaj w przyszłości będą jednak podejmowane działania.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają jeszcze
jakieś pytania w tym temacie? Nie widzę. W takim razie proszę Pana Prezesa
o wyjaśnienie.
Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Z. Foremniak – Pani
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! Faktycznie,
ulica Siennieńska trochę nam dokuczała tej zimy. W tym planie inwestycyjnym
jej nie ma, natomiast w zależności od ilości awarii, uwzględniamy te odcinki
do wymiany. Prawdopodobnie, jeśli w dalszym ciągu się to tak będzie
powtarzać, w takim planie to uwzględnimy. Po prostu uwzględniamy wymianę
sieci wodociągowej w zależności od ilości awarii, od ilości posiadanych
środków. Wiele takich sieci już zrobiliśmy i jest to – czekamy również
na wykorzystywanie takich okazji, żeby wymieniać te sieci w momencie, kiedy
są drogi robione, żeby tu były mniejsze koszty związane z wymianą. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 dla Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 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
zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 dla Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
Patrz uchwała Nr XLI/10/2017 – załącznik nr 11 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy przyznania dotacji celowej dla Gminy Bodzechów na rok 2017
w kwocie 13.200 zł. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta, Komisję Budżetu oraz Komisję Samorządową. Proszę
o opinię Komisji Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Komisję Budżetu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Komisję
Samorządową.
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 przyznania dotacji celowej dla
Gminy Bodzechów. 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 przekazania dotacji celowej
dla Gminy Bodzechów.
Patrz uchwała Nr XLI/11/2017 – załącznik nr 12 do protokołu.
12) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały jest
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2017. 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 2017. 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 2017 r.
Patrz uchwała Nr XLI/12/2017 – załącznik nr 13 do protokołu.
13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
to jest zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023. Tu dodam, że
dostaliśmy nowy załącznik do projektu tej uchwały. Myślę, że wszyscy Państwo
są w posiadaniu tego załącznika, były drobne zmiany formalne i rachunkowe,
a wiec jeśli będziemy głosować ten projekt to już z nowym załącznikiem.
Projekt uchwały był opiniowany 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. Kto z Państwa Radnych
chciałby tu zabrać głos? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 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 uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017
– 2023.
Patrz uchwała Nr XLI/13/2017 – załącznik nr 14 do protokołu.
14) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny, ostatni projekt
uchwały dotyczy pozostawienia bez rozpoznania skargi na Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Projekt uchwały był opiniowany przez
wszystkie Komisje. Proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii
Komisji. Przewodniczącego Komisji Samorządowej proszę o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącą
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 pozostawienia bez rozpoznania
skargi na Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Kto jest za przyjęciem
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projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie pozostawienia
bez rozpoznania skargi na Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr XLI/14/2017 – załącznik nr 15 do protokołu.

Ad IV/ Interpelacje i zapytania:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W tym momencie przechodzimy
do kolejnego punktu obrad naszej sesji – są to interpelacje i zapytania. Proszę
Państwa Radnych o zgłaszanie się do głosu. Odczytam osoby, które będą
chciały dzisiaj zabrać głos: Kamil Stelmasik, Andrzej Pałka, Marta Woźnicka –
Kuzdak, Jerzy Wrona, Dariusz Kaszuba, Łata Mariusz, Marzec Marcin, Kamil
Kutryba. Czy kogoś pominęła? Nie. W takim razie proszę o zabranie głosu –
jako pierwszego – Kamila Stelmasika.
Radny Kamil Stelmasik – Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Panie
Prezydencie! Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Trzy
wnioski na dzisiejszą sesję z mojej strony, dwa dotyczące i na prośbę tutaj,
na Pana ręce, do przekazania do Pana Starosty, szkoda, że już go z nami nie ma,
mógłby wysłuchać jednej bardzo takiej – myślę – palącej sprawy.
1) Zatem, proszę Państwa, dokładnie wczoraj, czyli 22 lutego w okolicach
południa, doszło do kolejnego poważnego wypadku na Alei Jana Pawła II,
na przejściu dla pieszych, na wysokości MPK. Zdarzenie to dotknęło tym razem
ośmioletnie dziecko i jego rodzica. Tutaj takie wtrącenie – dzisiaj rano
o godz. 6.45 również doszło do wypadku w tym miejscu, znaczy na Alei, tylko
vis-a-vis Kauflandu. Należy podkreślić, że takich potrąceń na pasach, na całej
długości Alei Jana Pawła II zdarza się po kilka rocznie. Na przestrzeni ostatnich
2 – 3 tygodni, na odcinku przed skrzyżowaniem z ul. Iłżecką doszło
do 2 wypadków, wskutek których znów zniszczone zostały barierki oddzielające
dwa pasy jezdni. Z pełną stanowczością należy stwierdzić, że Aleja Jana
Pawła II jest bardzo ważną arterią naszego miasta, ale coraz bardziej
niebezpieczną. Z sygnałów, jakie dostaję od mieszkańców, którzy na co dzień
pokonują przejścia dla pieszych, poruszając się pomiędzy osiedlem Pułanki,
jak i Słonecznym wynika, że coraz bardziej obawiają się o swoje
bezpieczeństwo. Dla tych, którzy doświadczyli tam potrąceń, a były takie
w ostatnim czasie, mieszkańców zarówno jednego, jak i drugiego osiedla, jest
to swoista trauma. Uważam, że należy czym prędzej zastanowić się na
zmianami infrastruktury drogowej na najbardziej newralgicznych odcinkach
Alei Jana Pawła II. Być może poskutkuje ustawienie stałego radaru, instalacja
wzbudzeniowa
sygnalizacji
świetlnej
dla
pieszych,
przewężenia
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na wysokościach przejść dla pieszych, a może specjalne progi zwalniające przed
pasami, szykany lub przebudowanie w ogóle tej dwupasmowej jezdni
w jednopasmową, z wydzieloną ścieżką rowerową. A może wprowadzenie
ograniczenia prędkości do 30 km/h – tak, jak to robią niektóre, dużo większe
miasta od naszego lub bardzo częste pomiary prędkości dokonywane przez
policję. Wachlarz tych możliwości zdaje się być bardzo duży. Dobrych
przykładów na reorganizację zbyt długich przejść dla pieszych na drogach
z dwoma pasami ruchu nie brakuje. Nie podjęcie działań, zmieniających opisany
stan rzeczy, będzie skutkowało pogłębiającym się brakiem poczucia
bezpieczeństwa pieszych, bezkarnością kierowców, łamiących przepisy, a także
coraz większymi kosztami wynikającymi z wykonywanych napraw
infrastruktury drogowej. Dlatego za Pana pośrednictwem, Panie Prezydencie,
zwracam się z prośbą do Pana Starosty o jak najszybszą i skuteczną interwencję,
a przede wszystkim o uruchomienie wszelkich możliwych środków i sposobów,
by wyeliminować liczne zagrożenia drogowe jakie mają miejsca na całym
odcinku Alei Jana Pawła II (Interpelacja stanowi załącznik nr 16 do
protokołu).
2) I druga sprawa, taka do rozważenia, dotycząca ulicy Iłżeckiej, może bardziej
skrzyżowania ulicy Iłżeckiej i Szerokiej. Włączenie się do ruchu z ulicy
Szerokiej do ulicy Iłżeckiej nastręcza coraz więcej trudności. Dzieje się tak za
sprawą aut parkujących wzdłuż ulicy Iłżeckiej na wysokości kościoła Parafii
Polskokatolickiej. W momencie wyjazdu z ulicy Szerokiej, auta tam parkujące
znacząco ograniczają widoczność, co powoduje, że kierowca, chcąc przepuścić
samochody nadjeżdżające z prawej strony, musi wysunąć się niejako bliżej
do krawędzi ulicy Iłżeckiej. Podobna sytuacja ma miejsce, czy też miała miejsce
na ulicy Siennieńskiej – jest to wyjazd od strony ulicy Stodolnej – obecnie,
gdzie mieści się siedziba PCK, ze względu też na parkujące auta wzdłuż drogi
Siennieńskiej. Ustawione tam zostało niedawno lustro vis-a-vis tego wyjazdu,
co myślę, że w spory sposób pomogło temu. Także zwracam się również,
za pośrednictwem Pana Prezydenta, do służb powiatowych, o rozważenie
możliwości ustawienia lustra drogowego na rogu ulicy Iłżeckiej i ulicy
Szerokiej, tutaj na wysokości Kościoła, na wprost wylotu z ul. Szerokiej do
ulicy Iłżeckiej. Także te dwie sprawy do Powiatu bardzo proszę o przekazanie
(Interpelacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu).
3) Natomiast kolejna sprawa dotyczy już ulicy Armii Krajowej i polega mniej
więcej na tym. Był to wniosek mieszkańców wieżowca nr 13 na osiedlu Pułanki,
który jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Armii Krajowej
i zwracają się oni z prośbą o rozważenie wykonania, wraz z odpowiednim
oznakowaniem, przejścia dla pieszych na wysokości drugiej lub trzeciej klatki
wspomnianego wieżowca. Argumenty mieszkańców w powyższej sprawie zdają
się być zasadne. Oznakowane przejście umożliwi im przede wszystkim zgodne
z prawem przekroczenie jezdni i tym samym dotarcie do położonego vis-a-vis
bloku parkingu. Sugestia, aby przejście to było takiego rodzaju wyspowego –
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pełniące jednocześnie rolę progu spowalniającego na tym odcinku, przyczyni się
zapewne do ograniczenia prędkości pojazdów w tym miejscu, co też – zdaniem
mieszkańców osiedla – jest poważnym problemem, gdyż tam samochody
rozwijają dosyć dużą prędkość, a nie tak dawno mieszkanka tego bloku dostała
mandat od policji za przekroczenie w niewłaściwym miejscu jezdni, w celu
dotarcia na parking. Dziękuję (Interpelacja stanowi załącznik nr 18 do
protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałki.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Mili Goście. Parę interpelacji.
1) Panie Prezydencie! Proszę podjąć stosowne działania w celu
przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych wzdłuż alejek Parku Miejskiego.
Ptactwo, jakie tam jest, nagminnie brudzą ławki i te alejki, powiem wprost –
strach przechodzić po. Może to cięcie pielęgnacyjne wymusi na ptakach,
że będą w wyższych partiach budować gniazda. Jesteśmy przed sezonem
lęgowym, nie chciałbym sugerować rozwiązanie, bo inny ptak by je tam
wypłoszył, ale to nie o to chodzi.
2) Kolejne. Wiele się mówiło o basenach odkrytych na Rawszczyźnie
i chciałbym zapytać, jakie są podjęte działania, zmierzające do ich
uruchomienia.
3) Kolejna. Dobrze się stało, że został obniżony podatek od środków transportu
i to tak sporo, ale sąsiednie gminy, powiaty poczyniły podobnie, a więc
zabezpieczyły się, co by właściciele nie odeszli od nich bo tam zarejestrowali
swoją działalność. Mam pytanie, czy prowadzone są dalej analizy w celu
dalszego obniżania podatków, tak, żeby zachęcić przewoźników do
rejestrowania tej działalności w naszej gminie.
4) Kolejna. Proszę uruchomić stosowne służby celem usunięcia wyłomu na
skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Szpitalną. Otrzymałem pisemną odpowiedź
od Pana Starosty, z której wynika, że ulica Szpitalna była dołączona do ulicy
Długiej i jest to w gestii gminy. Poważny wyłom jest, przechodzień, wystarczy,
że trochę cienia będzie i może prawda, złamać nogę, albo coś innego. Nie
chciałbym, żebyśmy obok tego obojętnie przechodzili.
5) I kolejne. Czy jest plan zagospodarowania terenu przy ulicy Granicznej, a to
jest pas od ulicy Jodłowej do ulicy Las Rzeczki. Jeżeli tak – co tam jest
planowane?
6) Kolejny temat. Prosiłbym Pana Prezydenta o uruchomienie stosownych służb
celem wybudowania pasa zwalniającego przy placu zabaw na ulicy Jodłowej.
Ja mam odpowiedź pisemną, że ze względu na odległości, nie można tam pasa
postawić bo nie ma tej 50 metrów odległości od skrzyżowań – pamiętam to – ale
myślę, że bezpieczeństwo dzieci wychodzących z placu zabaw jest ważniejsze.
Myślę, że to pod rozwagę daję.
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7) Kolejne. Proszę o podjęcie stosownych działań w celu oczyszczenia bardzo
zarośniętych trawą chodników wzdłuż ulicy Długiej, od Cmentarza
Komunalnego – w kierunku Ronda Narodowych Sił Zbrojnych. Po obu
stronach, bez mała, do połowy szerokości, chodniki są zarośnięte trawą. Nie jest
tragicznie na dzień dzisiejszy, bo nie ma mrozu , nie ma śniegu, można to nawet,
jak to się mówi, też wykonać to zadanie. Świadomy jestem, że jest to działka dla
Pana Starosty i myślę, że ten temat na pewno jakiś kierunek działania obierze.
8) Kolejne. Proszę o uruchomienie stosownych służb celem wyrównania terenu
przy przystanku na pętli autobusowej na końcu ulica Kolonia Robotnicza. Jest
strasznie – powiem. Myślę, że po zimie zrobiło się jeszcze bardziej, dlatego,
kiedy zgłaszałem jeszcze w starym roku, to była jedna dziura, a teraz to już
naprawdę. Chcę powiedzieć, że samochody, które jeżdżą, zaczynają coraz bliżej
posesji przejeżdżać, ze względu, żeby wyrobić się na tym zakręcie drugim,
a te ostre do tego wymuszają.
9) Panie Prezydencie! Jakie są podjęte działania związane ze zmniejszeniem
smogu w naszym mieście? Też temat poruszałem – palenia – nie ukrywam
wcale – palenia gumy, węgla niskiej jakości i spalania plastików. Chcę
powiedzieć, że w tej sprawie zwróciłem się również pisemnie do Pana Senatora
i Pana Posła – oczywiście naszego miasta, pochodzących, mieszkających
w naszym mieście. Dostałem również odpowiedź, ale dostałem odpowiedź od
Pana Posła Andrzeja Kryja – mogę zacytować, nie jest tego długo, jak zostało
pismo skierowane do Ministra, do Ministra Energii: „Szanowny Panie
Ministrze, w związku z trwającym sezonem grzewczym, na terenie całego kraju
zanotowano podwyższony poziom zanieczyszczenia powietrza, który niesie
za sobą zagrożenie zdrowia i życia Polaków. Mieszkańcy upatrują zły stan
powietrza między innymi tym, że w piecach centralnego ogrzewania spalany jest
tańszy i gorszej jakości węgiel np. z importu z Ukrainy. W związku z powyższym,
bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
- Jakie ilości węgla z importu trafiły na rynek polski?
- Jaka jest jakość tego węgla?
- Czy są prowadzone stosowne badania?
- Jakie działanie zamierza podjąć Ministerstwo, aby ograniczyć szkodliwe skutki
spalania opału gorszej jakości?”
Ja opisywałem nawet formę dopłat nawet zakupując nasz węgiel wyższej
jaskości, gdzie o smogu nie mówiliśmy wcale.
10) Kolejne. Mieszkańcy ulica Kolonia Robotnicza skarżą się na duży hałas
i drgania, których źródłem są przejeżdżające na wysypisko ciężkie samochody.
Od tych drgań zaczynają pękać ściany budynków. Wielka prośba do Pana
Prezydenta, by podjąć stosowne działania celem ograniczenia bądź
wyeliminowania tych uciążliwości.
11) I kolejne, ale to się powtarza z roku ubiegłego. Lewoskręt z ulicą
Żeromskiego na ulicą Sienkiewicza, oczywiście jadąc w kierunku Piasek. Pas
lewoskrętu jest, ale światła nie pozwalają. Samochody jadące z ulicy
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Waryńskiego, skręcające w Sienkiewicza, w kierunku Urzędu Miasta, jeżeli
tylko większy samochód jest, zasłania całą, jest to na łuku, a więc jest to
niewidoczne. Przejazd zaczyna być na zasadzie – może się uda, bo nic nie
widzę. Ale z Konopnickiej wyjeżdża samochód, skręca, którego nie
widzieliśmy, bo jest zasłonięty i zaczyna być problem. Otrzymałem odpowiedź,
że będą badania przeprowadzone w tej części miasta, nie wiem, jak to wygląda
na dzień dzisiejszy, stąd moje pytanie, stąd moja interpelacja. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Martę Woźnicką – Kuzdak.
Radna M. Woźnicka – Kuzdak – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! W imieniu mieszkańców osiedla Słonecznego,
chciałbym zwrócić uwagę na problem braku miejsc do parkowania wzdłuż
ulicy Radwana. Brak możliwości pozostawienia samochodu w wyraźnie
oznakowanym do tego miejscu powoduje, że kierowcy wykorzystują jedyne
dostępne tereny zielone. Parkowanie na chodniku budzi jednak sprzeciw
mieszkańców, jak również kierowców, a także wpływa na ograniczenie
właściwej oceny sytuacji przy przejściu. Jak wszyscy wiemy, ruszyły już
przygotowania do budowy drogi wojewódzkiej nr 754 od strony Gminy Bałtów.
Czy na tym etapie w projekcie budowy byłaby możliwość wskazania utworzenia
dodatkowego pasa wzdłuż ulicy Radwana, umożliwiającego bezpieczne
parkowanie tak, jak to ma miejsce wzdłuż ulicy Sienkiewicza, na wysokości
Parku Piłsudskiego. Takie rozwiązanie z pewnością wpłynęłoby na
zminimalizowanie problemu kierowców, a także poprawiło bezpieczeństwo
ruchu. Inną propozycją, rozwiązującą tą kwestię jest wykorzystanie dużego
terenu zielonego po drugiej stronie ulicy Radwana, naprzeciw punktów
usługowo – handlowych i zagospodarowanie go pod nieduży parking dla
samochodów osobowych. Trzy miejsca takie już istnieją parę metrów dalej.
Teren ten najprawdopodobniej należy do Skarbu Państwa, lecz o jego estetykę
dba Zakład Usług Miejskich, stąd też moje pytanie o możliwość utworzenia tam
dodatkowych miejsc do parkowania. W mojej ocenie, jak również w ocenie
mieszkańców, w żaden sposób nie kolidowałoby to z sąsiednimi budynkami,
a skutecznie rozwiązałoby istniejący problem.
Szanowni Państwo! W imieniu mieszkańców osiedla Słonecznego oraz
rodziców przedszkolaków z Publicznego Przedszkole Nr 7 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, składam Panu Prezydentowi podziękowania za wkład
finansowy i zaangażowanie w budowę miejsca utwardzonego przy
przedmiotowym przedszkolu do parkowania. Z uwagi na problem braku miejsc
parkingowych, inwestycja spełnia oczekiwania mieszkańców, a przede
wszystkim daje możliwość bezpiecznego pozostawienia auta bez konieczności
blokowania płynnego ruchu na drodze osiedlowej, a takie sytuacje wcześniej się
zdarzały. Dzięki dodatkowym miejscom parkingowym, ruch komunikacyjny
przeniósł się od strony wjazdu z drogi wojewódzkiej, co daje komfort
korzystania z bezpiecznego przejścia i przejazdu drogami osiedlowymi
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wszystkim użytkownikom tychże dróg, w tym również mieszkańcom bloków
27, 29, 30, 32 na osiedlu Słonecznym. Stąd też jeszcze raz składam Panu
Prezydentowi wyrazy wdzięczności za wsparcie tej inwestycji. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego Jerzego
Wronę o zabranie głosu.
Radny J. Wrona – Dziękuję bardzo. Pani Prezydent! Pani Przewodnicząca!
Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Chciałem zgłosić jedną interpelację.
Wśród mieszkańców Ostrowca pojawiają się ostatnio pytania dotyczące
zapowiedzi likwidacji Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
i w związku z powyższym chciałem zapytać „u źródła”, czyli Pana Prezydenta,
czy rzeczywiście taki zamiar jest. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego
Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
1) Podczas sesji Rady Miasta w dniach 29 lutego i 16 września ubiegłego roku
zwracałem się z zapytaniem w sprawie ulicy Wandy Wasilewskiej i innych
miejsc w naszym mieście w kontekście ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej. W jednej z odpowiedzi, z 6 lipca ubiegłego
roku otrzymałem informację, że Wydział Mienia Komunalnego „od początku
procesu legislacyjnego przedmiotowej ustawy gromadzi materiały i informacje
w tym temacie”. W tej sytuacji proszę o udostępnienie zgromadzonej
dokumentacji oraz poinformowanie, jakie miejsca zostały przez Wydział
wybrane do zmiany nazwy.
Ponadto, 16 września ubiegłego roku, w swojej interpelacji pytałem również,
czy prowadzone prace dotyczą także pomników, lecz nie otrzymałem
odpowiedzi, stąd ponowienie teraz tego pytania.
2) I sprawa druga. 12 stycznia otrzymałem odpowiedź na swoją interpelację
w sprawie ustawienia tablic informacyjnych w miejscach związanych z historią
naszego miasta. W opinii Wydziału Organizacyjno – Prawnego – i tutaj też cytat
– „należałoby w pierwszej kolejności wykonać dokumentację obejmującą
wydarzenia historyczne oraz proponowane do uwzględnienia miejsca walk
i męczeństwa”. W tej sytuacji zwracam się z wnioskiem o rozpoczęcie prac,
zmierzających do wykonania takiej dokumentacji w celu przekazania jej
do departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
3) I sprawa trzecia. Podczas ostatniej sesji budżetowej, w stanowisku naszego
Klubu wspominaliśmy o znacznym, bo blisko 40 milionowym zadłużeniu spółki
Miejska Energetyka Cieplna. Proszę o informację na temat aktualnego stanu
zadłużenia spółki oraz prognoz spłaty tego zadłużenia. Proszę o odpowiedzi
na piśmie (Interpelacje stanowią załącznik nr 19 do protokołu).
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
1) Zwracam się z prośbą o wykonanie prac porządkowych chodnika
i przylegającego do niego pasa zieleni przy ulicy Henryka Sienkiewicza,
na odcinku od ulicy Waryńskiego do ul. Trzeciaków, tutaj od strony
delikatesów. Odcinek ten nie jest sprzątany, mam wrażenie, ze nie jest sprzątany
od wielu lat, o czym świadczą zalegające na trawie sterty liści i śmieci.
Nadmieniam, że odcinkiem tym przemieszcza się codziennie ogromna liczba
mieszkańców naszego miasta, udających się do pobliskich szkół, sklepów czy
choćby Kościoła na Piaskach, którzy mają prawo wymagać od gospodarza
terenu należytej dbałości. Proszę również o rozważenie umiejscowienia
widocznego dla mieszkańców oznakowania wskazującego zarządcę tego
odcinka (Interpelacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu).
2) I druga sprawa. Mając na uwadze skargi mieszkańców ulicy Wspólnej
na problemy z przejazdem oraz dojazdem do własnych posesji, spowodowane
nadmierną liczbą parkujących samochodów wzdłuż jezdni – zwracam się
z prośbą o budowę zatoki parkingowej w ul. Wspólnej wzdłuż bloku 3
i Osiedlowego Domu Kultury, a po wykonaniu tych inwestycji umieszczenie
znaku zakazu parkowania pojazdów po obu stronach ulicy Wspólnej –
od ulicy Kopernika. Parking w tej lokalizacji byłby również dużym ułatwieniem
dla rodziców dowożących dzieci do Przedszkola Nr 11. Z uwagi, że zarządcą
drogi jest Gmina Ostrowiec, lecz głównymi beneficjentami mieszkańcy
zamieszkujący w zasobach Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz
osoby korzystające z oferty Osiedlowego Domu Kultury, wydaje się zasadnym,
by gmina wystąpiła do zarządu OSM o finansowanie bądź współfinansowanie
omawianej inwestycji. Dziękuję (Interpelacja stanowi załącznik nr 21 do
protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Goście! Ja mam takie pytania.
1) Co prawda, trochę kwestia sprawy Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”
trochę przycichła ostatnio w przekazie medialnym, niemniej jednak chciałbym
dopytać, jak wygląda sytuacja pod kątem zadłużenia Spółdzielni w stosunku
do naszych spółek, czyli MEC – u i MWiK – u głównie – jeżeli można prosić
dyrektorów o takie informacje, jak to wygląda na chwilę obecną i jakie
poczyniono kroki, żeby zagwarantować, że te pieniądze, które są w tym
momencie w depozycie, one trafią jednak do tych spółek, no bo na tym nam
wszystkim zależy.
2) Druga sprawa. Od 1 stycznia tego roku obowiązuje nowe prawo – to jest
dosyć głośno w kontekście jak gdyby zasobów, drzewnych, leśnych i jak gdyby
są zapowiadane pewne korekty w tej ustawie, niemniej jednak mam takie
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pytanie, bo wiem, że część samorządów celowo nie podejmuje kroków celem
ustalenia stawek za wycięcie drzewa, po to, bo jeżeli nie ustali takiego prawa
miejscowego, to wtedy stosuje się stawkę minimalną. Niemniej jednak,
chciałbym zapytać, czy są jakieś plany albo przemyślenia Urzędu naszego w tej
materii, bo boję się, że jeżeli tego nie uregulujemy, to te maksymalne stawki
mogą zahamować proces inwestycyjny, a wiemy, że jednak polityka i tu linia
Pana Prezydenta jest proinwestycyjna i to widać, i to trzeba podkreślić. Myślę,
że dobrze by było w tej materii też to uregulować, żeby te stawki maksymalne
nie obowiązały, dlatego że boję się, że to może zniechęcić inwestorów
do pewnych ruchów. Niemniej jednak zobaczymy, jakie będą zmiany ustawowe,
bo jeżeli to pójdzie w tym zakresie to wtedy jest ta, jak gdyby, moja wypowiedź
bezprzedmiotowa, także prosiłbym o jakąś opinię w tej sprawie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I proszę Radnego Kamila Kutrybę.
Radny K. Kutryba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Zwracam się z zapytaniem do Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, dlaczego nie jest wykorzystywany potencjał powierzchni
reklamowych, należących do jednostki. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
dysponuje ośrodkami położonym w dobrej, żeby nie powiedzieć wyśmienitej
lokalizacji i moim zdaniem, nie powinno być większych problemów
z pozyskaniem firm, które chciałby się reklamować na tych nośnikach, zasilając
przy tym budżet jednostki. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, że przy
wjeździe do miasta, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdują
się wyblaknięte reklamy basenu, które w żaden sposób nie zachęcają
do skorzystania z jego oferty. Zamiast reklamy – jest antyreklama. Proszę
o stworzenie pakietu reklamowego dla firm, lub estetycznej reklamy własnych
obiektów i usług, jak na przykład zabiegi fizjoterapeutyczne na Rawszczyźnie.
Dziękuję (interpelacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Oddaję głos Panu
Prezydentowi. Proszę o odpowiedzi na pytania i interpelacje Radnych.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Zaproszeni Goście! Szanowni Państwo! Na wszystkie Wasze
interpelacje otrzymacie odpowiedź na piśmie. Ja tylko w telegraficznym skrócie
odniosę się w kolejności takiej wybiórczej.
Tu Pan Radny Kamil Kutryba na rację – trzeba dbać. Ja wczoraj zwróciłem
uwagę Prezesowi Dasiosowi tez na pewne kwestie. Każdy gospodarzem jest na
swojej jednostce i obiektach, które do tej jednostki przynależą, więc to w tą
stronę. Dziękuję Pani Radnej Marcie Woźnickiej – Kuzdak za słowa
od mieszkańców. Chcę powiedzieć, ze Naczelnik Kowalski zgłosi się do Pani.
Dysponujemy dokumentacją budowlaną na przebudowę całego ciągu ulic
wojewódzkich i m.in. to jest ciąg ulic: Aleja – Okólna – Denkowska – Radwana
i przy Radwana zobaczycie sobie Państwo, jakie by były jeszcze możliwości.
Myślę, że jakby wszedł wykonawca na teren budowy, to może jakieś drobne
korekty, jeżeli będzie to rozsądny wykonawca i – mam nadzieję – uzyskamy tu
32

wsparcie Marszałka – i to jest do zrealizowania. Tu Pan Radny Stelmasik –
bardzo przykra informacja z tymi wypadkami, ale tu widziałem, jak Pan Radny
Wrona skrupulatnie notował Pana wypowiedź, więc myślę, że tu po koleżeńsku
uzgodni, bo to by było najrozsądniejsze. Pan Łata – chodnik przy Sienkiewicza
to jest chodnik powiatowy – też Naczelnik Wrona może się tu więcej
wypowiedzieć, ale to już w kuluarach, nie na sesji, bo tu jest w niezręcznej roli.
I oznakowanie tego zarządcy to też wchodzi w grę, bo to jest droga powiatowa.
Natomiast jeżeli chodzi i parking przy Kopernika, to naczelnicy Zbigniew Bień
i Krzysztof Kowalski tutaj wspólnie z Dyrektorem Łukaszem Dybcem mogliby
tutaj wesprzeć, bo mają pieniądze. Dyrektor Dybiec jest operatywny i mógłby
z chęcią skorzystać z tych pieniędzy i wybudować, poszerzyć te parkingi.
Na resztę otrzymacie na piśmie. Tutaj bardzo dziękuję Radnemu Andrzejowi
Pałce, tam cały szereg zapytań i interpelacji. Ja bym chciał, żeby Pan przy tych
niskich emisjach proponował Miejską Energetykę Cieplną, z korzyścią dla
MEC – u , niskiej emisji i mieszkańców Ostrowca, bo zamiast kupować węgiel
polski czy rosyjski – to i z tego i z tego jest niska emisja – dużo lepsza byłaby,
gdybyśmy weszli w tą centralną sieć Miejskiej Energetyki Cieplnej i szli w tym
kierunku, bo to jest ważne, żeby te inwestycje szły i tutaj Pan Marcin Marzec
słusznie zauważył, że polityka jest proinwestycyjna i tutaj robimy wszystko,
żeby ułatwiać. Nie od nas wszystko zależy, chciałoby się, żeby np. szybciej
pewne decyzje administracyjne były wydawane, ale na to nie mamy wpływu.
Drodzy Państwo! Bardzo serdecznie dziękuję, kto nie zjadł pączka, zapraszam.
Dzisiaj jest taki miły, sympatyczny dzień. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają pytania
w tym punkcie porządku obrad? Ula Uba – proszę o zabranie głosu.
Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo! Ja tylko chcę podziękować Panu ze Straży Miejskiej – Panu
Sylwestrowi Wyrzykowskiemu. W dniu 12 lutego, w godzinach rannych –
to była godzina gdzieś ok. 8, po 8, interweniowałam o posypanie chodników
na terenach Gminy naszej Ostrowiec i chcę, naprawdę, jestem pod wielkim
wrażeniem, to było dosłownie 8 minut, z ręką, z zegarkiem na ręku, zjawił się
człowiek z posypką piachu, moment, co skutkowało normalnym dojściem
mieszkańców do Kościoła, wszędzie, gdzie tylko można było, bo naprawdę była
straszna „lodówka” w tym dniu. To była niedziela i z całego serca dziękuję za
bardzo, bardzo szybką interwencję. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale
myślę, że należy rozszerzyć, Pani Radne, te podziękowania również,
bo rozumiem, że to nie strażnik sypał ten piach, tylko pracownik merytoryczny
z ZUM – u. I tutaj myślę, że to trzeba podwójnie – i strażnikowi, że podjął
interwencję, i bardzo dobrze, no i to świadczy też, że Zakład Usług Miejskich –
„firma – zryw” działa szybko.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze w tym punkcie ktoś
z Państwa Radnych też chciałby zabrać głos? Proszę Radną Małgorzatę Krysę.
Radna M. Krysa – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni! Panie
Prezydencie! Również chciałam wyrazić właśnie podziękowanie Panu
Prezydentowi za taką szybką reakcję na moją interpelację i oczywiście
podziękować wszystkim służbom, które pracowały przy zabezpieczeniu
dawnego młyna przy ul. Wardyńskiego. Myślę, że właśnie także estetyka tego
budynku teraz trochę lepiej wygląda, że przede wszystkim jest bezpiecznie,
przechodząc tamtędy, także bardzo dziękuję wszystkim, którzy tam pracowali.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Myślę, że – Pan
Prezydent jeszcze też chciałby? Bardzo proszę.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Chciałbym podziękować za słowa Pani
Radnej Małgosi Krysy, ale też taka uwaga. Ja dziękuję, że Pani to mówi tak
szczerze, bo faktycznie to wszystko z szybką reakcją, ale też prosiłbym,
w sumieniu swoim, żeby później Pani była zmuszana do różnych głosowań,
to też tak zgodnie z sumieniem do końca głosować. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa Radnych
jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę jeszcze Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Koleżanki, Koledzy Radni! Dużo mówiłem, ale zapomniałem o takiej ważnej
rzeczy. Chcę powiedzieć, że nie jestem członkiem Klubu „Prawa
i Sprawiedliwości”. Jestem radnym niezależnym. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Za chwilę będzie o tym mowa
w innym punkcie porządku obrad, Panie Radny.
Ponadto, Radni Rady Miasta Radny Marek Giemza zgłosili pisemne
interpelacje:
Radny Marek Giemza:
1) w sprawie złożenia wniosku do Urzędu Kontroli Elektronicznej w sprawie
uruchomienia usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, za pomocą już zakupionych
i zainstalowanych hot spotów;
2) w sprawie podjęcia prac remontowych na poboczach ul. Akacjowej;
3) w sprawie wyrównania ubytków w ulicach: Akacjowej, Miodowej
i Zwierzynieckiej;
4) w sprawie podniesienia, odwodnienia i wyremontowania placu zabaw przy
ośrodku Gutwin;
5) w sprawie wyrównania i nawiezienia kruszywa na ul. Rozmarynu
(interpelacje stanowią załącznik 23 do protokołu)
Radny Stanisław Choinka:
1) w sprawie utwardzenia pobocza ul. Wschodniej (Interpelacja stanowi
załącznik nr 24 do protokołu);
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2) w sprawie utwardzenia ul. Wiklinowej (Interpelacja stanowi załącznik
nr 25 do protokołu);
3) w sprawie naprawy zapadniętej kostki w ul. Ogrodowej (Interpelacja
stanowi załącznik nr 26 do protokołu);
4) w sprawie uzupełniania ubytków w ul. Bałtowskiej (Interpelacja stanowi
załącznik nr 27 do protokołu).
Ad V/ Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 14 lutego 2017 r. (załącznik nr 28 do
protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie przechodzimy
do kolejnego punktu w porządku naszej sesji, mianowicie sprawozdanie z prac
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie od 20 grudnia 2016 r.
do 14 lutego 2017 r. W tym dokumencie wkradł się błąd. Prezydent Miasta
i Wiceprezydent Miast uczestniczyli w dniach – i tu było 8 stycznia – to jest
6 stycznia – uliczny Orszak Trzech Króli. Proszę, Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja myślę, że ten chochlik to nie z tego
powodu, że jednego króla nie było w tym orszaku.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Być może, trudno powiedzieć, ale
mnie niej, jest to błąd. Czy Państwo Radni mają uwagi do tego materiału? Nie
widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad –
sprawy różne.
Ad VI/ Sprawy różne:
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – I tak:
1) Otrzymaliśmy informację Prezydent Miasta Ostrowca dotyczącą roszczeń
odszkodowawczych na skutek uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany oraz naliczania tzw.
renty planistycznej (załącznik nr 29 do protokołu). Informacja była
przedmiotem obrad Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. Czy do tego materiału
Państwo Radni mają uwagi? Nie widzę.
2) I właśnie w tym momencie chciałabym powiedzieć, że na moje ręce wpłynęło
pismo od Przewodniczącego Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” –
Radnego Dariusza Kaszuby, następującej treści: „Pragnę przekazać pani
Przewodniczącej informację o zmianie w składzie Klubu Radnych „Prawo i
Sprawiedliwość” Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Podczas spotkania
Klubu w dniu 30 stycznia, członkowie Klubu podjęli uchwałę o wykreśleniu z
listy członków Klubu Radnych „PiS” Radnego Andrzeja Pałki. Aktualny skład
Klubu Radnych „PiS” przedstawia się następująco: Artur Głąb, Marcin
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Marzec, Dariusz Kaszuba, Małgorzata Krysa, Włodzimierz Sajda i Jerzy
Wrona”. Także to jest już wyjaśnienie takie, o którym mówił nasz Kolega.
(pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu)
3) I pragnę jeszcze Państwu Radnym przypomnieć, że zbliża się termin
składania oświadczeń majątkowych, więc w miarę się przygotowywać już do
wypełniania dokumentu, do składania, żeby później nie było jakichś zaległości
w tym temacie.
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Nie
widzę. W takim razie, Szanowni Państwo, zamykam obrady XLI sesji Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Do widzenia Państwu.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 16.03.
Protokołowały:
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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