PROTOKÓŁ NR XLIII/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15.30.
Następnie Przewodnicząca powitała gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1) Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do
protokołu)
2) Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3) Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
4) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
Nieobecni radni: Stanisław Choinka
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Sesja nasza ma bardzo krótki
porządek obrad, a mianowicie będziemy zastanawiać się i podejmować uchwałę
– jako pierwszy punkt tego porządku i jedyny – uchwałę w sprawie
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Czy Państwo Radni mają uwagi do tego porządku?
Nie widzę. W takim przechodzimy do realizacji, jedynego w tym momencie,
punktu porządku obrad naszej sesji.
Projekt uchwały, o którym przed chwilą wspomniałam, był opiniowany przez
Komisję Budżetu, Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisję
Samorządową. 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. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Otwieram
w takim razie dyskusję, proszę o uwagi Państwa, wnioski do projektu tej
uchwały. Rozumiem, że będzie prezentacja, tak?
Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji – Z. Foremniak – Tak, tak,
będzie prezentacja.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czekamy chwilowo na…
Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji – Z. Foremniak – Czekam
chwilowo, żeby tutaj ekran został…
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! Ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków narzuca
na spółkę obowiązek przedstawienia Państwu pod obrady dwóch dokumentów.
Jednym z tych dokumentów to jest plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, nad którym Państwo niedawno
obradowaliście, drugim – to wniosek taryfowy, który powinien zabezpieczyć
pieniądze za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na realizację planów
inwestycyjnych, kosztów związanych z obsługą urządzeń wodociągowo –
kanalizacyjnych, kosztów obsługi procesów technologicznych. Jak widzicie
Państwo, 98% przychodów to są przychody za dostarczoną wodę i odbiór
ścieków. I te przychody są wykorzystywane na te realizacje, które wymieniłem
wcześniej. Natomiast sprzedaż wody od 16 lat systematycznie spada, można
powiedzieć, że w 95 roku – chciałem tutaj tak dla przypomnienia powiedzieć –
sprzedaż wody wynosiła 6 mln m3, a na dzień dzisiejszy wynosi 2.450 tys. –
więc proszę zobaczyć, jaka to jest olbrzymia różnica. Natomiast przybyło sieci,
urządzeń na oczyszczalni ścieków, jak i budynków – czyli obsługa jest coraz to
droższa. Podobnie przedstawia się sytuacja w odprowadzeniu ścieków, ceny
przedstawione pod obrady, wniosek taryfowy na okres obowiązywania 2017 –
2018, dla ludności i jednostek budżetowych zostaje na uśrednionym poziomie
bez zmian jak w latach poprzednich. Ceny są takie same. Ceny wody i ścieków
od 2015 r. utrzymują się na tym samym poziomie i są jedne z najniższych
w województwie świętokrzyskim i w regionie. O właśnie na tej planszy widzicie
państwo w kraju wynosi to ponad 10 zł, w województwie świętokrzyskim –
9,86, u nas – 8,70. Podobnie przedstawiała się sytuacja w regionie – najdroższa
woda jest w Starachowicach, w Staszowie, w pobliskich Starachowicach ponad
10 zł. Kielce również mają – co prawda niewiele – ale drożej od nas. Ceny
dostawy wody i odbioru ścieków w Gminie Ostrowiec są dużo niższe niż
średnie krajowe oraz średnie dla województwa świętokrzyskiego, a także niższe
od, w regionie. Proponowane ceny wody i ścieków w gminie są niższe od
krajowych o 17%, to jest 1,79 zł, a także niższe od średniej w województwie
świętokrzyskim o ponad 11% - 1,16 zł. Przedstawiłem tu Państwu skąd się biorą
pieniądze do realizacji tych wszystkich zadań w spółce, teraz chciałbym
powiedzieć na co te pieniądze wydajemy. Jak Państwo widzicie, od 2016 r., od
2006 r., w ciągu 10 lat majątek spółki wzrósł z 66,5 mln zł do 171 mln zł.
Źródła finansowania tych wszystkich inwestycji to przede wszystkim pożyczki
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z wojewódzkiego funduszu, z umarzalną ostatnią ratą, i tutaj ta umarzalna rata
wynosiła 2.350 tysięcy – tyle pozyskaliśmy dla przedsiębiorstwa. Środki
z dofinansowania – ponad 42 mln i środki własne – ponad 41 mln zł.
Za te pieniądze wykonaliśmy – można tutaj powiedzieć – bardzo historyczny
skok – wykonaliśmy znaczną ilość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. I tak
sieci wodociągowych przybyło ponad 50 km, sieci kanalizacyjnych – prawie
90 km. W wyniku przeprowadzonych inwestycji w ciągu ostatnich 10 lat
majątek spółki wzrósł o ponad 100 mln, wybudowano łącznie 140 km sieci
wodociągowej, z tego majątku i przyrostu korzystają wszyscy mieszkańcy
Ostrowca.
Proszę Państwa! Największym zadaniem inwestycyjnym w ostatnim okresie
było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec
Świętokrzyski. Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony w 2008
roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i po długim okresie
oczekiwań, starania Wiceprezydenta Jarosława Górczyńskiego przyniosły
sukces w postaci przyznania nam dotacji. To właśnie jest moment podpisania
umowy z Wojewódzkim Funduszem na tę dotację. W 2009 r. została ta umowa
podpisana z instytucją wdrażającą, którą reprezentował Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i w ramach tego projektu zrealizowaliśmy,
wybudowaliśmy sieć kanalizacyjną na osiedlu Gutwin, Częstocice, Koszary –
o łącznej długości około ponad 25 km. Przebudowano magistralę wodociągową
o długości 4 km, przebudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków.
Najtrudniejszym do spełnienia wymaganiem było osiągnięcie efektu
ekologicznego i podłączenie 3.521 mieszkańców do wybudowanej kanalizacji.
Ten warunek przy olbrzymim zaangażowaniu pracowników MWiK, jak również
gminy Ostrowiec, został spełniony. Osiągnięto efekt w postaci 3.794 RLM, to
jest o 273 RLM ponad wymaganą wielkość. Do dnia dzisiejszego trwałość
projektu jest zachowana.
W ciągu ostatnich 10 lat spółka przeprowadziła również szereg modernizacji
obiektów kubaturowych poszczególnych wydziałów i chciałem Państwu
pokazać – z lotu ptaka – biuro spółki na Sienkiewicza wraz z Biurem Obsługi
Klienta, następnie jest to ujęcie wody, wszystko jest w nowych dachach,
w nowych ocieplonych tynkach, no i chyba najbardziej tutaj widowiskowa
zmodernizowana oczyszczalnia ścieków.
Następnie urządzenia, bo oczyszczalnia ścieków, oprócz oczyszczania ścieków,
wytwarza również biogaz, właśnie z tych zbiorników biogaz jest dostarczany do
tych zbiorników biogazu, skąd idzie do silników spalinowych i produkowana
jest energia elektryczna. Energii elektrycznej produkujemy około 40% potrzeb
oczyszczalni ścieków. Tutaj sterownia na oczyszczalni ścieków.
Nie zawsze wszystko układało się tak dobrze, mieliśmy pewien problem,
mianowicie z ujęciem wody, kiedy w 2008 r. pojawił się tritetrachloroetanol,
musieliśmy wyłączyć kilka studni z ujęcia. Proszę Państwa, w celu zapewnienia
dostawy wody dla miasta dokonano odwiertu trzech nowych studni, studnie te
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zostały włączone do eksploatacji poprzez nową sieć przesyłową i zabezpieczą
mieszkańców naszego miasta w bardzo dobrą wodę. To wszystko już w tej
chwili pracuje. Dla bezpieczeństwa pracy ujęcia wody zapewniono awaryjne
zasilanie przez instalację agregatów prądotwórczych i tutaj Państwo widzicie
taki agregat prądotwórczy, wytwarzający 200 kW energii, co prawda on nie
zabezpieczy w wodę miasta tak, jak to pracuje przy energii elektrycznej z sieci,
niemniej jednak zabezpieczy tę podstawową ilość wody dla mieszkańców
Ostrowca przy strefowaniu.
Mamy akredytowane laboratorium, który wykonuje usługi na zewnątrz dla
okolicznych przedsiębiorstw i firm, również doposażono służby eksploatacyjne
w pojazdy specjalistyczne do urządzeń diagnostyki sieci, jest tutaj samochód –
kamera, są tu koleratory, logery, permalogi, no i oczywiście bogato wyposażony
wóz do diagnostyki sieci.
Pozostaje jeszcze temat, który chciałem Państwu przybliżyć, mianowicie główne
inwestycje planowane na lata 2017 – 2020. I tutaj przygotowujemy się do
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, chodzi tu o zagospodarowanie
osadów ścieków, do tej pory ten temat jeszcze w Polsce nie jest dosyć mocno
rozbudowany, czekamy, żeby były jakieś pierwsze wdrożenia, żeby nie być
w tym pierwszym tak, jak byliśmy tutaj przy realizacji kanalizacji sanitarnej
i modernizacji oczyszczalni. Następnie wprowadzamy monitoring sieci
wodociągowej z radiowym opomiarowaniem odbiorców, już na dzień dzisiejszy
mamy opomiarowanych ok. 2,5 tys. odbiorców, tzn. 1000 z tych głównych
odbiorców, którzy pobierają ok. 80% wody i dostarczają 80% ścieków.
W związku z powyższym ten główny „kręgosłup” jest opomiarowany radiowo.
I budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, tu przewidujemy o łącznej
długości ok. 23 km, budowa sieci wodociągowej – ponad 8 km. Źródła
finansowania tych inwestycji to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu, ponad
5 mln dofinansowania, liczymy tu na dofinansowanie podobnie jak było
w poprzednim wniosku na 12 mln i środki własne. W sumie łączna wartość
inwestycji – 32 mln zł.
Szanowni Państwo! Nasz wkład w rozwój MWiK został również dostrzeżony
przez instytucje zewnętrzne. I tak w latach 2009, 2010, 2011 – byliśmy wśród
małych i średnich firm wyróżniani „Gazelą Biznesu – najdynamiczniej
rozwijająca się firma” oraz otrzymaliśmy statuetkę „Geparda Biznesu” – za
dynamiczny rozwój. Za szczególne osiągnięcia w ochronie środowiska
i gospodarki wodnej w 2012 r. zostaliśmy nagrodzeni statuetką „Zielony Laur”
przez Polską Izbę Gospodarczą. Dziękuję bardzo za uwagę (prezentacja stanowi
załącznik nr 2 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękujemy Panu Prezesowi za
obszerną informację na temat przedsiębiorstwa i nie tylko przedsiębiorstwa,
szerokie spektrum działania firmy. Proszę teraz radnych o zabieranie głosu
w temacie naszych obrad. Proszę Radnego Wronę o zabranie głosu.
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Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! W informacji Pana Prezesa zabrakło mi takiego szczegółu
dotyczącego inwestycji, bo kwota padła – 32 mln zł, natomiast zabrakło
informacji, w jakiej perspektywie czasowej? To nie zauważyłem…
Prezes Zarządu MWiK – Z. Foremniak – Jest to pespektywa do 2020 r.
Radny J. Wrona – Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, kto jeszcze z Państwa
chciałby zabrać głos? Proszę radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Koleżanki
i Koledzy Radni! Mili Goście! Ja mam zapytanie, wiem, co się dzieje ze
Spółdzielnią „Hutnik”, jaki ona będzie miała wpływ na rozwój inwestycji, a tak
prężne, to, co słyszeliśmy przed chwilą? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy przyjmiemy
konwencję, że Pan Prezes będzie odpowiadał, czy zbierzemy troszeczkę pytań?
Jak Państwo Radni sądzicie? To może kolejne pytanie. Poproszę, bodajże
Włodek Stec? Włodek Sajda – proszę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Ja
mam pytanie takie do Pana Prezesa. Panie Prezesie! Czy WUKO zakupione, co
było zakupione, nowe, czy świadczy już usługi dla, no prywatnie, że jak ktoś
chce zamówić usługę, czy już ten samochód, to WUKO może świadczyć usługi?
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego
Mariusza Łatę o zabranie głosu.
Radny M. Łata – Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie
Prezydencie! Ja na początku chciałbym wyrazić swoje zadowolenie w imieniu
mieszkańców za to, że patrząc na te slajdy, które widzieliśmy, w porównaniu do
województwa świętokrzyskiego, do ościennych miast, a cena wody i ścieków
jest naprawdę na relatywnie niskim poziomie. W zasadzie pod tym względem
jesteśmy najatrakcyjniejszym miastem w regionie i województwie. To tutaj
wyraz zadowolenia. Chciałbym zauważyć, że nie ma żadnych podwyżek cen
wody, ścieków, co wpisuje się – według mnie – w taką strategię, która jest
preferowana przez Pana Prezydenta, by nie obciążać mieszkańców naszego
miasta dodatkowymi, finansowymi zobowiązaniami. Dlatego tutaj, z tej strony
wyrazy podziękowania. I chciałbym również zauważyć, że dzisiaj spotkaliśmy
się na sesji, żeby dyskutować właśnie o taryfie, którą mamy zatwierdzić jako
radni, a niedawno dyskutowaliśmy o kondycji finansowej spółki i wpływie
niektórych instytucji na ich los. Tak, że tylko tutaj taki mój głos w dyskusji.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Kto jeszcze
z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! No ciężko tutaj nie odnieść się do tego, co mamy
w uzasadnieniu, ponieważ Kolega Radny Łata mówił, że nie ma podwyżek
wody i ścieków. No, widząc czwarty myślnik uzasadnienia, to jest tam jednak
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jakaś podwyżka, a więc wzrost cen. Nie wiem, czy to tak należy interpretować,
chyba stoi to w pewnej sprzeczności z tym, co przed chwilą usłyszeliśmy. Tak,
że prosiłbym o uzgodnienie i sprostowanie tego.
Również zapytać chciałem – tutaj do Pana Prezesa pytanie – jakie instytucje
w naszym mieście odprowadzają najwięcej ścieków? Dziękuje.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Kto jeszcze
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Jeszcze proszę Radnego Mariusza
Łatę.
Radny M. Łata – Ja tylko ad vocem – ja powiedziałem, że relatywnie nie
możemy mówić o żadnej podwyżce, relatywnie, bo z tego, co ja znam warunki
ekonomiczne, to przeliczając tabelę od nowa, całkowicie wyliczając tę taryfę, to
trudno mówić, że podwyżką jest 0,01 grosza, trudno tutaj mówić o jakiejś
podwyżce dla mieszkańców, o obciążeniach finansowych dla mieszkańców
naszego miasta. Tak, że ja podtrzymuję, że w zasadzie relatywnie nie ma
żadnych podwyżek dla mieszkańców.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę w takim razie Pana Prezesa… A jeszcze
Pan Dariusz Kaszuba, Radny Dariusz Kaszuba.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Przepraszam, ad vocem,
tutaj wypowiedź Kolegi Radnego Łaty nieco prostuje poprzednią wypowiedź, ja
zacytowałem wyraźnie to, co było powiedziane przed chwilą, w pierwszej
wypowiedzi kolegi radnego, że nie ma żadnych podwyżek wody i ścieków.
Podwyżkę widzimy, nie było powiedziane, do kogo się ona odnosiła, niemniej
jednak jest uwzględniona w projekcie tej uchwały. I tyle, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Prezesa
o zabranie głosu.
Prezes Zarządu MWiK – Z. Foremniak – Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! Jeśli chodzi o Spółdzielnię „Hutnik”, to
na dzień dzisiejszy Spółdzielnia „Hutnik” nie wpływa na obecną taryfę, jak
będzie w przyszłości – zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o wóz asenizacyjny –
my mamy tutaj trzy samochody, dwa samochody mogą być wykorzystywane na
usługi zewnętrzne, jeden obowiązuje tutaj okres trwałości projektu i w tym
okresie nie możemy go wykorzystać. Niemniej staramy się, powiem szczerze,
tym wozem, bo to jest wysoko wyspecjalizowany wóz wykonywać te usługi na
nasze potrzeby, natomiast jeden z nich służy do obsługi ludności. Natomiast
odnośnie ceny, to proszę tutaj dyrektora.
Dyrektor ds. Ekonomicznych MWiK – Ł. Madej – Szanowni Państwo! Jeżeli
chodzi o ceny, to pod względem obciążenia budżetów mieszkańców,
praktycznie nie ma żadnych zmian, cena jest taka sama, nie powoduje
dodatkowych obciążeń budżetów mieszkańców. Zmiany są dla przemysłu,
o których Pan Radny mówi, ale one mają charakter roczny, rzędu kilkunastu
groszy w skali roku. O i wynikają ze zmiany generalnie w opłacie stałej
abonamentowej, bodajże 4 groszy na wodach i 2 groszy na ścieków, co
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przemnożymy przez 12 miesięcy, to Szanowni Państwo wiecie, jaką to daje
kwotę – nieistotną. Trudno kalkulować od nowa taryfę, to nie jest wniosek
o przedłużenie, tylko to jest wniosek o nową taryfę, który musiał być pochodną
nowych zmiennych, które zaistniały w okresie 2 lat.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają jeszcze zapytania do tej uchwały? Proszę Radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Dziękuję. Ja poproszę o odpowiedź
na swoje pytanie, które przed chwilą skierowałem. Pytałem, które firmy
odprowadzają największe ilości ścieków – nie uzyskałem, niestety, odpowiedzi.
Prezes Zarządu MWiK – Z. Foremniak – Przepraszam, umknęło mi. Więc
najwięcej chyba odprowadza huta. Ona odprowadza w granicach 15 tys. m3 na
miesiąc. Tak, że to jest na dzień dzisiejszy największe źródło odbioru ścieków.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Szanowni Goście! Chcę podziękować w tym momencie wszystkim
pracownikom spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Szanowni Państwo! To, że nie ma podwyżek cen wody
i ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim dla mieszkańców Ostrowca jest
wysiłkiem przede wszystkim pracowników tej spółki. To, że mamy najniższe
ceny w regionie, to zasługa wielu instytucji, to również dobra korelacja
z inwestycjami miejskimi, gdzie wspólnie staramy się odtwarzać pewne
inwestycje. Chcę podkreślić jedną rzecz. Ta wartość majątku naszej spółki na
170 mln zł to jest zabezpieczenie mieszkańców Ostrowca i ich przyszłych
pokoleń. Chcę podkreślić i zwrócić uwagę Państwa na jedną rzecz: spółka
MWiK jest własnością wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
podkreślę – wszystkich. I to jest wartość sama w sobie, że mamy nad nią pełną
kontrolę jako miasto. Bo są samorządy, które sprzedały spółki wodociągowe,
mają bardzo trudną sytuację. W Ostrowcu jest bardzo stabilnie i to, co tutaj
padło, wpisuje się to w taką konkretną politykę merytoryczną, gdzie ceny
podatków dzięki Państwa decyzjom przez ostatnie 2 lata, były nie podnoszone.
Ja tu zdradzę tajemnicę, Zarząd MWiK zaproponował podwyżki 8 – 9%, ale po
takiej dogłębnej analizie i trudnych męskich rozmowach udało się to
zniwelować, stąd taryfa musiała stanąć, bo co 2 lata musi stać taryfa na
obradach Rady Miasta. I stąd takie ceny, o których Państwo słyszeliście
w prezentacji. Ja mogę tylko zapowiedzieć Panie Prezesie, że jak radni tutaj za
chwilę przyjmą tę taryfę, to mogę przystąpić do rozmów z Panem na temat
podwyżki wynagrodzeń dla Pana pracowników. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie, proszę
Państwa, za chwileczkę będziemy głosować projekt uchwały, ale zanim
zaczniemy głosowanie, proszę dokonać zmiany w części prawnej projektu
uchwały. Mianowicie w nawiasie, przed słowami „Rada Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego uchwala” jest „Dz. U. z 2015 r.”, proszę poprawić na 2017 r.,
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jest to poz. 328, a nie 139, a więc 139 wykreślamy i słowo „ze zmn.” –
wykreślamy. Czyli głosujemy uchwałę, projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków właśnie z tymi poprawkami. Kto jest za przyjęciem
projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że
uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Patrz uchwała Nr XLIII/28/2017 - załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, Panie Prezydencie,
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja ze swej strony, w imieniu wszystkich
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, na ręce wszystkich, podkreślam
wszystkich
Państwa Radnych chcę złożyć też podziękowania za tę
jednomyślność. Dziękuję bardzo. Panie Prezesie, na Pana ręce – zwracam się do
Prezesa Zdzisława Foremniaka i Pana Wiceprezesa – aby przekazać
pracownikom też podziękowania. Dziękuję bardzo.
Prezes Zarządu MWiK – Z. Foremniak – Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie,
dziękuję Państwu za głosowanie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Panie
Prezydencie! Wprawdzie dzisiaj w porządku nie mamy interpelacji, ani
wniosków, ale miałabym taką serdeczną prośbę do Pana, ponieważ ten wniosek
wynikł z zebrania osiedla Ludwików i jednocześnie mieszkańcy mnie teraz
akurat zaczepiają na ulicy, ponieważ w ciągu ulic Zygmuntówka i Sandomierska
nie ma żadnych ławeczek. Często ludzie tu spacerują, idą pieszo do kościoła, po
prostu jest to utrudnienie. Bardzo bym prosiła, żeby przemyśleć i kilka ławeczek
– trzy, cztery – zainstalować w tym ciągu. To takie moje słowo, przepraszam, że
akurat…
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Myślę, że to nie jest
akurat żaden problem, zaczniemy od Zygmuntówki i dwie ławeczki na
Zygmuntówce do piątku staną. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Bardzo bym chciała, żeby na
Sandomierskiej też tam jakaś ławeczka…
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja myślę, że Radny Włodzimierz Sajda
i Pani Przewodnicząca – Irena Renduda – Dudek tutaj uzgodnią na tej
Zygmuntówce, w którym miejscu te dwie lokalizacje. A jeżeli się okaże, że
mamy do dyspozycji więcej, większą liczbę ławek na stanie magazynu ZUM-u
bądź CIS-u, to w innym miejscu też ustawimy. Dziękuję bardzo.
8

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Nie mam nic przeciwko. Proszę
Państwa! Ponieważ jest to ostatnia, myślę, sesja przed świętami wielkanocnymi,
chciałabym życzyć wszystkim Państwu pięknych Świąt Wielkanocnych, które
wniosą do Państwa domów radość i nadzieję, i spokój. Niech uśmiech i taki
optymizm wiosenny zapanuje na Państwa twarzach, w Państwa domach, niech
ta wiosna przyniesie taką radość niepowtarzalną. Życzę Państwu dużo, dużo
zdrowia, spędzenia radosnych chwil w gronach rodzinnych oraz smacznej
święconki i szalonego, wesołego Śmigusa – Dyngusa! Wszystkiego dobrego!
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo
Radni! Wpisując się w tą konwencję chciałbym też zaprosić też Państwa,
Państwa rodziny, bliskich, znajomych na nasz Rynek, na kiermasz wielkanocny
w dniach 8 – 9 kwietnia. Z tego miejsca też w wyjątkowy sposób chcę złożyć
życzenia dla wszystkich Państwa. A myślę, żeby te życzenia tak ładnie
zakończyć, to powiem w ten sposób: Prezes Foremniak i Pan Wiceprezes –
Łukasz Madej zwrócili się do mnie z propozycją, aby zaprosić wszystkich
Państwa Radnych, żeby sprawdzić to ujęcie wody, żeby ta woda po tych
świętach – Śmigus – Dyngus – może nie od razu w ten poniedziałek, ale myślę,
że zrobimy to w tym pierwszych dniach majowych i tutaj już tak nieoficjalnie
zapraszam wszystkich Państwa Radnych na taką a’la kiełbaskę i taki przegląd
ujęcia na Kątach Denkowskich. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Dziękuję
Państwu. Zamykam obrady XLIII sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Sesja zakończyła się o godz. 16.05.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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