PROTOKÓŁ NR XLVI/2017
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15.03.
Następnie Przewodnicząca powitała gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1) Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do
protokołu)
2) Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3) Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
4) Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
5) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
6) Asystentka Posła Andrzeja Kryja – Sylwia Kula
Nieobecni Radni: M. Krysa, M. Łata

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Zanim przejdziemy do realizacji
porządku obrad pozwolicie, prosiła mnie o zabranie głosu mieszkanka bloku
nr 26 na os. Ogrody – Pani Korus Wiesława. Proszę Panią o zabranie głosu.
Pani Wiesława Korus – Dzień Dobry! Mieszkańcy osiedla Ogrody bloku nr 26
w Ostrowcu Świętokrzyskim – podziękowanie dla Pana Jarosława
Górczyńskiego Prezydenta Miasta Ostrowca:
Szanowny Panie Prezydencie! Mieszkańcy w/w bloku pragną gorąco
podziękować za Pana dobre serce i okazałą pomoc finansową, która Pan
przeznaczył na budowę chodnika przy „ślepej uliczce” od kiosku „Ruch” do
bloku nr 26 dany Klub Technika. Bardzo dziękujemy naszej Radnej Rady
Miasta – Pani Urszuli Uba – za duże zaangażowanie i usilne staranie się przez
wiele lat, która pracowała społecznie na rzecz naszego osiedla, aby polepszyć
bezpieczeństwo mieszkańców. Chodząc tą drogą byliśmy ciągle pod strachem
czy nie rozjedzie nas samochód oraz nasze dzieci uczęszczające do szkoły, czy
rodzice z dziećmi uczęszczających do przedszkola. Przez 2 lata Radna Urszula
Uba starała się, aby chodnik został wybudowany z Budżetu Obywatelskiego.
Nie doszedł on jednak do skutku, ponieważ mieszkańcy nie wierzyli, że dojdzie
do budowy tego chodnika. Wtedy niewiele osób wzięło udział w głosowaniu.
Dziękujemy, że jest Pan naszym Prezydentem Miasta oraz że mamy wspaniałą
Panią Radną Urszulę Uba na naszym osiedlu. Jest to kobieta, która za wszelką

cenę stara się pomagać mieszkańcom i służy dobrą radą. Nie zdarzyło się, aby
odmówiła jakiejkolwiek pomocy. Zawsze wychodzi do mieszkańców
z oddanym sercem. Jej pracę widać pod każdym względem na naszym osiedlu.
Nie żałujemy, że głosowaliśmy na tą osobę w wyborach samorządowych.
W dzisiejszych czasach rzadko się można spotkać, taką osobę, jak Pani Radna
Urszula Uba, aby tak zabiegała o interesy mieszkańców. Panie Prezydencie, dla
nas to wielkie szczęście, że jest Pani Radna Urszula Uba z naszego osiedla.
Niejeden Radny mógłby brać z niej wzór, z której jesteśmy bardzo dumni.
Dziękujemy, że mieszka na naszym osiedlu.
Panie Prezydencie! Jeszcze raz pragniemy podziękować za zrealizowanie
wniosku z przeglądu osiedla. W poprzednich latach żaden z ówczesnych
Prezydentów nie przyszedł nam z pomocą, aby rozwiązać nasz problem, choć
też była składana prośba i wniosek o pomoc w wybudowaniu chodnika.
Dziękujemy bardzo w imieniu mieszkańców osiedla Ogrody i mieszkańców
bloku 26. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu – do widzenia – za
poświęcony czas i wysłuchanie mnie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa – w materiałach
na sesję, jak zwykle otrzymaliśmy porządek obrad. Czy Państwo Radni,
czy ktokolwiek też z obecnych na sali ma uwagi do tego porządku?
Czy chciałby coś dodać, zaproponować? Proszę Pana Prezydenta o zabranie
głosu.
Prezydenta J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Chciałbym zaproponować rozszerzenie porządku obrad o jeszcze jedną uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2017 rok. Proponujemy, aby tą uchwałę procedować po
punkcie 7, a przed punktem 8. Czyli punkt 7 byłaby nowa propozycja uchwały,
a punkt ósmy stałby się punktem 9.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają jeszcze inne uwagi do porządku? Nie widzę, w takim razie przegłosujemy
najpierw ten punkt odnośnie wprowadzenia go do porządku, czyli projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2017. Kto jest za przyjęciem tego wniosku do porządku?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli wniosek Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I teraz musimy zgodnie
z procedurą głosować porządek obrad dzisiejszej sesji wraz z tym punktem,
czyli punkt ten wchodzi, jako punkt 8. Natomiast punkt 8 staje się punktem 9.
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I w tym momencie w punkcie 2 porządku naszych obrad mamy 9 projektów
uchwał. Kto jest za tym nowym porządkiem obrad? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał.
Radni RM jednogłośnie przyjęli następujący porządek sesji Rady Miasta.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

zmiany nazwy ulicy,
sprzedaży nieruchomości,
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski,
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
– schronisku dla osób bezdomnych,
zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2017 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2017 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023.

III. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
IV. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie
od 2 czerwca do 20 czerwca 2017 r.
V. Sprawy różne.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie przechodzimy
do realizacji przyjętego porządku obrad.
Ad II/ Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Punkt drugi dotyczy podjęcia
uchwał w sprawach i jako pierwszy projekt uchwały dotyczy zmiany nazwy
ulicy z Wandy Wasilewskiej na ulicę o nazwie Wisławy Szymborskiej. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta
oraz Komisję Samorządową. Poproszę Przewodniczących Komisji o opinię
komisji. Poproszę Przewodniczącego Komisji Strategii.
Przewodniczący Komisji Strategii RM – K. Stelmasik – Pani Przewodnicząca,
komisja pozytywnie odniosła się do projektu uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję i Przewodniczącego
Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – 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 Radny Dariusz Kaszuba.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoko Rado! Szanowni Państwo! Mamy dzisiaj decydować o nowej nazwie
ulicy w naszym mieście. Cieszy nas to, a najbardziej chyba również Kolegę
Radego Artura Głąba, ponieważ w tej sprawie zgłaszaliśmy interpelację już nie
raz, że wreszcie ze spisu nazw ulic naszego miasta zniknie nazwa ulicy Wandy
Wasilewskiej. Podczas posiedzenia połączonych komisji, niedawno pytaliśmy
o skład zespołu, który został zarządzeniem Pana Prezydenta powołany
do rozstrzygania tego typu spraw. Jak również bodajże Kolega Radny Sajda
pytał o wyniki głosowania. Chcielibyśmy je poznać, jakie były wyniki
głosowania tej komisji, jak również prosiłbym o informację – czy była udzielona
odpowiedź na pismo bodajże przedstawicieli Klubu Gazety Polskiej, aby ta ulica
nazywała się ulicą Jana Piwnika „Ponurego”. Bo wiem, że chyba takie pismo
było złożone. Bardzo bym prosił o odpowiedź.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – To znaczy pismo w sprawie nazwy
ulicy Jana Ponurego do mnie nie dotarło na ten moment, wtedy kiedy
rozważaliśmy nazwy ulicy. Ponieważ jestem Przewodniczącą tego Zespołu
ds. zmiany nazwy ulicy i wówczas na zespole rozważaliśmy dwa nazwiska,
czyli: Wisławy Szymborskiej i nazwisko Czesława Miłosza. Ponieważ Wydział
Urzędu Miasta wystąpił do IPN–u, o jak gdyby opinię w sprawie – czy te
nazwiska już są na tyle czyste, że można je zastosować do nazw ulic, więc
otrzymaliśmy odpowiedź co do Czesława Miłosza i co do Wisławy
Szymborskiej. Na komisji więc dyskutowaliśmy wprawdzie dwa te nazwiska,
ale członkowie komisji wnieśli też nazwisko Kubiaka. No i stosunkiem głosów,
tak już mówiąc na skróty – stosunkiem głosów 5:4 przegłosowaliśmy nazwisko
Wisławy Szymborskiej. Czyli był Kubiak i była Wisława Szymborska. Tyle co
mogę powiedzieć. Proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu.
Prezydent J. Górczyński – Szanowni Państwo! Najrozsądniej by było tego nie
dotykać i zostawić te pomniki, i zostawić te ulice tak jak są, bo za x lat, żeby
ktoś znowu nie zmieniał tych, które w tej chwili będziemy nadawać. To tak na
marginesie. Natomiast, co do jak gdyby meritum, to chciałbym powiedzieć,
że ta Komisja nie ma mocy sprawczej, żeby zadecydować – komisja tylko
opiniuje, a to Szanowni Państwo Radni za sekundę w cudzysłowu, podejmiecie
decyzję o ewentualnej zmianie tej nazwy. Natomiast, ja jestem bardzo
zadowolony z Zespołu, który powołałem. To są bardzo godne nazwiska, bardzo
dostojne osoby, które swoją wiedzą, doświadczeniem życiowym gwarantują,
że ten kompromis jest osiągnięty. Na Pani ręce, na ręce Pani Przewodniczącej
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chcę jeszcze raz podziękować za prace tego zespołu i z przykrością stwierdzam,
że jeszcze dużo pracy przed Wami.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Trudno, skoro jesteśmy w tym
zespole. Proszę jeszcze Dariusza Kaszubę o zabranie głosu.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo, jeśli można ad vocem. No, tutaj popieram
zdanie Pana Prezydenta, że dużo pracy przed tym zespołem, jak również
zgadzam się z tym, że może zaistnieć sytuacja potrzeby zmian zmienionych ulic.
Nie wiadomo, co nam historia przyniesie. Musimy cierpliwie na to czekać.
Odnosząc się do krótkiej wypowiedzi Pani Przewodniczącej – rozumiem,
że chodziło o ulice Jana Piwnika pseudonim „Ponury”, a nie Jana Ponurego.
Prawda?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przepraszam, tak.
Radny D. Kaszuba – Bo, nie – chciałem uzgodnić, chciałem się upewnić,
bo wydawało mi się, że chodzi o jakąś inną osobę. Zaś w przypadku patronki,
która w komisji uzyskała 5 głosów, przeciwko 4, można powiedzieć tylko tyle,
że postać Wisławy Szymborskiej jest znana, jako przede wszystkim – postać
Polskiej Noblistki. Ale z drugiej strony pamięta się o tym, że była osobą, która
w najbardziej krwawych czasach epoki komunizmu, nie szczędziła pochwał
pod adresem tego systemu. Tak, a w latach pięćdziesiątych podpisywała wraz
z innymi literatami pismo, które domagało się wykonania kary śmierci
na księżach w procesie krakowskiego Biskupa Kaczmarka. Więc, ocena tej
postaci może budzić kontrowersje, co tutaj znalazło chyba odzwierciedlenie
w głosowaniu komisji, o której Pan Prezydent wspomniał. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – To znaczy, komisja
nie dyskutowała na temat tego, o czym mówi Radny Kaszuba, z uwagi na to,
że otrzymując pismo z IPN-u, w zasadzie IPN przytoczył życiorys Pani Wisławy
Szymborskiej – wprawdzie, wspomniał o tam jakimś może krótkim, może
niezbyt właśnie chlubnym takim momencie w życiorysie, ale niestety, nie ma
przeciwskazań IPN–u co do przyznania jakiejkolwiek ulicy tej nazwy.
W związku z tym uznaliśmy, że będziemy dyskutować o tym nazwisku.
Natomiast nie dyskutowaliśmy w ogóle o tym, o czym Radny przed chwilą
mówił. Natomiast była dyskusja na temat dwóch osób tak, jak wspomniałam,
czyli Wiesławy Szymborskiej i drugiego poety Kubiaka. Tak, że tutaj nikt nie
zastanawiał się już nad szczegółami życiorysu, skoro IPN go dogłębnie
prześledził. Myślę, że tyle. W takim razie czy Państwo mają – poproszę jeszcze
Radnego Wronę o zabranie głosu.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wydaje mi się, że być może należałoby rozważyć możliwość rozszerzenia
składu tej komisji, żeby była większa reprezentatywność o osoby o wiedzy
historycznej. W taki sposób, żeby można było więcej szczegółów z życia
przyszłych patronów, w jakiś sposób po prostu wziąć pod uwagę i żeby uniknąć
sytuacji tak, by osoby kontrowersyjne stawały się patronami naszych ulic. Taki
wniosek się nasuwa już po tej krótkiej tutaj wymianie, bo wydaje mi się,
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że komisja, która decydowała o wyborze kandydatury Pani Wisławy
Szymborskiej, nie znała tych faktów, które tutaj na sali poznaliśmy przed
chwilą. Dziękuję za uwagę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ad vocem. Komisja znała
wszystkie fakty, bo IPN przysłał dokładny życiorys Pani Szymborskiej
z zaznaczeniem tych faktów, o których była mowa. Aczkolwiek te fakty nie
zdecydowały o tym, żeby skreślić Panią Wisławę Szymborską, jaką osobę godną
nazwy ulicy. A zatem, nie widzę tutaj jakiś tematów do insynuacji,
czy jakichkolwiek – nie wiem – wątpliwości co do pracy komisji. A co do
dalszej odpowiedzi – w zespole jest kilku historyków bardzo dobrych, którzy
służą nam wiedzą z zakresu historii, nazwisk osób związanych z naszym
miastem. Tak, że myślę, że chyba jest to wystarczająca liczba osób i sądzę po tej
krótkiej pracy zespołu, że im więcej ludzi tym więcej głosów przeróżnych. I też
trudno byłoby dojść do konsensusu. A tak, jak powiedział Pan Prezydent – jest
to tylko opinia komisji. Dzisiaj, proszę Państwa, Szanowni Koledzy Radni,
Koleżanki – zadecydujemy o tym, czy będzie to nazwa Wisławy Szymborskiej,
czy też nie. Proszę Radnego Sajdę o zabranie głosu.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Ja bym apelował Panie Prezydencie do Pana, żebyśmy nie brali
czy Noblistka. My mamy wspaniałych ludzi – Ostrowiaków – Panie
Prezydencie, np.: reżyser Jan Rybkowski – człowiek Ostrowiak. Nie tak dawno,
no parę lat zmarł, co koło mnie mieszkał Pan Dunin – Borkowski – wspaniały
człowiek, tak samo. I żeby to brać ludzi wychowanych w Ostrowcu,
urodzonych. I my nie mamy się czego wstydzić, Panie Prezydencie. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Pana Prezydenta.
Prezydent J. Górczyński – Chcę podziękować Radnemu Sajdzie za głos
rozsądku. Jest to bardzo dobra propozycja. Ja chciałbym też Państwu
przypomnieć – swego czasu byłem inicjatorem, aby uhonorować również nazwą
ulicy Świętej Pamięci Posła Leszka Bugaja. Zgadzam się z Panem Radnym,
że należy sięgać po osoby z naszego regionu, z naszego miasta, żeby też
budować taką historyczną więź i pokazywać naszym młodym pokoleniom
historię ich najbliższych okolic. Ja bym tu zaapelował, abyśmy już przeszli do
głosowania i nie ciągnęli dalej tego tematu. Dziękuję bardzo.
Radny A. Głąb – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! To Pani decyduje
tutaj, kiedy przejdziemy do głosowania i wydaje mi się, że jeszcze jeden fakt
powinniśmy doprecyzować, abyśmy mieli jasność – bo w uzasadnieniu mamy
informację, że Instytut Pamięci Narodowej nie miał zastrzeżeń do upamiętnienia
Pani Wisławy Szymborskiej, czy też przedstawił życiorys, a komisja się dopiero
do niego ustosunkowała.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – IPN w sposób dość obszerny
przedstawił również życiorys, z tymi tam – mówię – drobnymi takimi sprawami
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z życiorysu, które mogłyby budzić wątpliwość. Ale też w podsumowaniu
stwierdził, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do tego, żeby nazwą tą nazwać
ulicę.
Radny A. Głąb – Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają jeszcze
jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Proszę Pana Arona Pietruszkę
o zabranie głosu.
Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Wysoka Rado! To ja może mam taką propozycję do IPN-u,
aby przesłała po prostu listę, do takich komisji, jak u nas – osób, które możemy
uwzględnić w nazwach: ulic, osiedli, skwerów, placów, itd., itd. Bo chyba,
jak tutaj widać, to chyba wszyscy współpracowali z poprzednim systemem.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę jeszcze Radny Dariusz
Kaszuba.
Radny D. Kaszuba – Przepraszam, Pani Przewodniczącą. Pragnę dopytać –
czy ja dobrze zrozumiałem wypowiedź Kolegi Radnego Arona Pietruszki – listę
osób mogących zostać patronami ulic? Czy nie mogących zostać patronami
ulic? Mogących. No, to lista osób mogących – Pani Radny? To chyba jest to tak
nieogarnialne technicznie. Przepraszam, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Myślę, że dyskusję zakończyliśmy
już w tym temacie. W takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem
uchwały dotyczącym zmiany nazwy ulicy na nazwę Wisławy Szymborskiej. Kto
jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Przy dwóch głosach przeciwnych – jeszcze raz – kto jest za? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Czyli przy dwóch głosach przeciwnych – dobrze zaczęłam przy 3 głosach wstrzymujących się i 16 głosach za – przyjęliśmy zmianę nazwy
ulicy na ulicę Wisławy Szymborskiej.
Radni RM stosunkiem głosów: 16 – za, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach
wstrzymujących się – podjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy.
Patrz uchwała Nr XLVI/51/2017 – załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonej przy
ul. Sienkiewicza o powierzchni 0,0036 ha. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji
o opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii RM – K. Stelmasik – Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
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do głosowana projektu uchwały dotyczącego sprzedaży nieruchomości
położonej przy ul. Sienkiewicza. Kot 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 nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XLVI/52/2017 – załącznik nr 3 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta, Komisję Samorządową i Komisję ds. Rodziny.
Proszę Przewodniczących Komisji o opinię komisji. Przewodniczącego Komisji
Strategii i Rozwoju Miasta poproszę.
Przewodniczący Komisji Strategii RM – K. Stelmasik – Komisja również
pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Kto jest za przyjęciem tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr XLVI/53/2017 – załącznik nr 4 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt uchwały był opiniowany
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przez Komisję Samorządową oraz Komisję ds. Rodziny. Proszę komisje
o zabranie głosu. Komisję Samorządową poproszę o opinię.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest
za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XLVI/54/2017 – załącznik nr 5 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Samorządową oraz Komisję ds. Rodziny. Proszę
o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącego ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób
bezdomnych. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku
dla osób bezdomnych.
Patrz uchwała Nr XLVI/55/2017 – załącznik nr 6 do protokołu
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6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
w sprawie zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Chcę Państwu Radnym przypomnieć, że załącznik nr 1 do projektu uchwały był
do wglądu w referacie obsługi i funkcjonowania Rady Miasta albo mieliśmy
przesłane droga elektroniczną. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii RM – K. Stelmasik – Pani Przewodnicząca!
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 w sprawie zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr XLVI/56/2017 – załącznik nr 7 do protokołu.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2017 rok. Projekt był opiniowany przez Komisję Budżetu.
Proszę Przewodniczącego o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu RM – K. Kutryba – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Radnego Artura Głąba o zabranie
głosu.
Radny A. Głąb – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Wysoka
Rado! Mam pytanie do Pani Skarbnik o pkt IV ze strony 22 ppkt 2a – o wniosek
o dofinansowanie projektów realizowanych pod nazwą „Rewitalizacja
Obszarów Zdegradowanych”. Co to jest za wniosek? Do jakiego programu jest
składany? Ponieważ takiej informacji nie widzę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Panią Skarbnik o zabranie
głosu.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – W odpowiedzi tutaj na pytanie Pana Radnego można zobaczyć w Wieloletniej Prognozie jest cała informacja w zakresie zadań
związanych z tym wnioskiem. Tam jest tych punktów sporo. Zaczyna się – zaraz
powiem gdzie – „Rewitalizacja” – ten podpunkt to można zobaczyć str. 10. Tak,
tak. Proszę.
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Radny A. Głąb – Tylko gdzie jest aplikowany ten wniosek?
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Aplikowany jest program o środki unijne.
Radny A. Głąb – Ale do jakiego programu, Pani Skarbnik?
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Dotyczy programu „Rewitalizacji”.
Radny A. Głąb – Dziękuję.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych – tego
dotyczy.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają dalsze
uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zm. 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 zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017.
Patrz uchwała Nr XLVI/57/2017 – załącznik nr 8 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
również zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017 r. Projekt tej uchwały był również
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczego Komisji Budżetu
o zabranie głosu.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu RM – K. Kutryba – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Radnego Marcina Marca o zabranie
głosu.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Ja chciałbym
zapytać na co dokładnie ta kwota jest przeznaczona, którą planujemy? Bo to jest
dość spora kwota i tak porównując do budżetu np. klubu siatkarskiego, no to
myślę, że dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, jako radni na co dokładnie
te pieniądze mają być przeznaczone.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś jeszcze chciałby
zapytać? To, poproszę Panie Prezydencie o odpowiedź.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Goście! Jest bardzo dobre uzasadnienie. Państwo macie ten
dokument, proszę przekręcić na drugą stronę. Ja rozumiem, że wszyscy Państwo
jesteście zwolennikami sportu, chcecie wspierać nasze dyscypliny sportowe.
To jest jeden z elementów tego wsparcia. Życzyłbym sobie i Państwu, abyśmy
mieli więcej osób wspierających, więcej instytucji, więcej organizacji, które
będą dokładać przysłowiową złotówkę do tego, żebyśmy mogli się chwalić
naszymi osiągnięciami sportowymi, bo sport to między innymi zdrowie i sport
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to też nasza reklama naszego miasta. I jak widać możemy tylko pogratulować
drużynom, że są na dobrym poziomie. I myślę, że wszyscy będziemy tu
kibicować w tym nadchodzącym sezonie, przy tych - zakładam bardzo dobrych
zmianach personalnych, które nastąpiły w obszarze siatkówki. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Włodzimierza Sajdy.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Ja odniosę się do tej uchwały Panie Prezydencie. Ja powiem
krótko – uzasadnieni jest. To jest wielka promocja dla naszego miasta, i aby tak
dalej Panie Prezydencie. Środowisko kibiców - w ogóle sportu – kazali mi
podziękować za taką inicjatywę. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby w tym temacie zabrać głos? Proszę Radnego
Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Jeżeli można. Jeszcze takie zdanie komentarza. Ja tego nie
kwestionuję oczywiście, bo tak jak powiedziałem na Komisji Budżetu, że jak
najbardziej jestem za wspieraniem tego typu inicjatyw. Myślę, że większość
z nas, jak najbardziej tak. Natomiast biorąc pod uwagę, że dysponujemy
publicznym groszem, dobrze by było wiedzieć – no, jest to kwota pokaźna
dosyć i dobrze by było wiedzieć dokładnie – na jaki rodzaj promocji, tzn. na co?
Na – no właśnie na co? Konkretnie na co te pieniądze idą, bo promocja to jest
bardzo ogólne sformułowanie. I chcielibyśmy, jako radni decydując o tego typu
wydatkach, no po prostu mieć pełną wiedzę i nic więcej się za tym nie kryje.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Mili Goście! Panie Prezydencie, żeby
pokazać jaką mamy halę w Ostrowcu Świętokrzyskim, żeby to trochę świat
zobaczył, bo trochę więcej telewizji – za wyjątkiem lokalnej – przyjeżdża.
To oby tak dalej następne imprezy. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze
Państwo Radni? Proszę Radny Aron Pietruszka.
Radny A. Pietruszka – Ja mam tylko pytanie jedno – jaka telewizja
ogólnopolska będzie transmitowała całe to wydarzenie? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Panie Prezydencie.
Prezydent J. Górczyński – Tutaj precyzyjnej odpowiedzi może udzielić Pan
Dyrektor Mariusz Rokita, bardzo proszę. Z tego co wiem, to Polsat, bo Polsat
obsługuje całość, tj. z cyklu Grand Prix. Więc, będą tutaj drużyny z Argentyny,
Peru, Korei Południowej. I to na pewno pójdzie mocno w świat. Panie
Dyrektorze – proszę bardzo.
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim –
M. Rokita – Dzień dobry! Witam Państwa serdecznie! Pani Przewodnicząca!
Panie, Panowie Radni! Panie Prezydencie! Pani Prezydent! To może tak – Word
Grand Prix – to jest taka liga świtowa kobiet. To jest tak naprawdę po
Mistrzostwach Europy druga impreza dla siatkarek reprezentacji Polski.
Jak Pan Prezydent powiedział: Korea Południowa, Peru i Argentyna to są
zespoły wyżej notowane od nas, tak że naprawdę turniej, który będzie na pewno
transmitowany przez Polsat Sport. Przed każdym meczem Polek, czyli
o godz. 20.30 – 30 sekundowy film o mieście. Taka wizytówka miasta na
pewno. I od podpisania umowy, tzn. od poniedziałku najprawdopodobniej
w otwartych kanałach Polsatu reklama miasta.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze
Państwo Radni chcieliby głos zabrać w tej sprawie? Proszę Panie Prezydencie.
Prezydent J. Górczyński – Żeby to nie zostało źle odebrane przed głosowaniem,
i żeby na to nie pisać donosów, ale pozwolę sobie tu już powiedzieć wprost –
w imieniu własnym, jak i w imieniu Pana Dyrektora Mariusza Rokity,
i pracowników MOSiR-u chcielibyśmy wszystkich Państwa Radnych zaprosić
na te mecze. Pan Dyrektor Rokita postara się to sprecyzować dokładnie.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przechodzimy w takim
razie do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r. Kto jest za?
Proszę o ciszę! Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017.
Patrz uchwała Nr XLVI/58/2017 – załącznik nr 9 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego,
widzę Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, proszę bardzo.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu RM – K. Kutryba – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023. Kto jest za?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy
jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023.
Patrz uchwała Nr XLVI/59/2017 – załącznik nr 10 do protokołu.

Ad III/ Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I w tym momencie wyczerpaliśmy
punkt II porządku obrad. Przechodzimy do punktu III „Interpelacje i zapytania”.
Proszę się głośno upominać kogo ewentualnie pominęłam, bo wszyscy Państwo
się zgłaszali jednocześnie. A więc: Sajda Włodzimierz, Kaszuba Dariusz, Głąb,
Wrona, Pałka, Stelmasik, Urszula Uba, Aron Pietruszka, Marcin Marzec, Joanna
Pikus. Czy jeszcze ktoś? Marta Kuzdak. Ktoś jeszcze? No, to mamy wszystkich.
W takim razie proszę o zabranie głosu Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Dziękuję, Pani Przewodnicząca! Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
1) Panie Prezydencie! Ja zacznę może o ulicach na osiedlu „Hutniczym”. Ulica
Moniuszki to jest ślepa ulica, tam parkują samochody, Pogotowie, czy Straż nie
może podjechać. Tam jest znak „zakaz zatrzymywania się”, ale tylko przy
Biedronce, już dalej, gdzie mieszkańcy mieszkają, tam parkują – i pracownicy
Biedronki i co przychodzą, przyjeżdżają kupować w Biedronce, że nie mają jak
podjechać tez mieszkańcy posesji. I mieszkańcy proszą i ja – Panie Prezydencie
– żeby był zakaz zatrzymywania się, tylko pod spodem, żeby była tabliczka, tak
– „nie dotyczy mieszkańców”. I druga sprawa, też ulicy Kościuszki, też
parkowanie koło Sądu – nie można parkować, a przy blokach są przy ulicy
wejścia, parkują, nawet Pogotowie, jak było na Kościuszki 7, nie było, nie miało
jak podjechać. Przecież są parkingi, teraz pięknie jest zrobiona ul. Staszica.
Przecież tam można parkować. Można parkować i przy Traugutta i na
ul. Klimkiewiczowskiej jest to samo. Tylko mieszkańcy. A Sąd zrobił sobie park
wkoło Sądu – przecież mógł zrobić parkingi. Panie Prezydencie! W imieniu
mieszkańców proszę, żeby to Pan wziął pod uwagę.
2) I druga sprawa, Panie Prezydencie, w Rynku parkowanie na chodniku, co jest
ta linia. Panie Prezydencie! Ludzie przyjeżdżają do mnie do domu, dzwonią, ja
jadę, a tam matka z dzieckiem i wózkiem nie może swobodnie przejść, bo
dziecko musi iść za matką. Przecież ludzie, którzy zajmują pas chodnikowy
np. przy Targowicy, płacą za zajęcie pasa. A tutaj, to przecież mogą gdzie
indziej parkować. No bo żeby tu, żeby mieszkańcy nie mogli się poruszać po
chodniku. To nie może tak być. Przyjeżdżają do banku, pracuje ich 3 osoby
i 3 osoby przyjeżdża, prócz tego mąż przyjeżdża i stawia samochód, samochód
do sprzedania. No na litość Boską!
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3) I Panie Prezydencie, chciałem tutaj, odnośnie obchodów Dnia Ostrowca,
w imieniu mieszkańców i osiedla „Hutniczego” Panu podziękować tak dobrej,
zorganizowanej imprezy, tylko Panie Prezydencie, koledzy do mnie przyjechali
ze Szczecina, z Poznania, nawet kolega z Kanady. Jak zobaczył ulicę
Świętokrzyską – pożal się Boże! Odkąd, po przemianach, nigdy nie wyglądały
ulice podlegające pod Powiat tak, jak teraz wygląda ulica Mickiewicza,
Świętokrzyska. Przecież teraz iść – pożal się Boże, pożal się Boże! I szczęście
od Boga, że tak powiem, że ten człowiek nie został prezydentem naszego
miasta, bo jakby to nasze miasto wyglądało, jak by wyglądało to nasze miasto.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
1) Jak Pan Prezydent wspomniał, Zespół ds. zmian ulic będzie miał chyba
zajęcie, jak Pan Prezydent to ujął. Ja w związku z tym chciałem zapytać,
czy w związku z tą ustawą, która dotyczy zakazu propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego – to jest ustawa z 1 kwietnia 2016 r. – zwracam się
z prośbą o zbadanie w Instytucie Pamięci Narodowej, czy w spisie figuruje
Lucjan Rudnicki – patron jednej z ostrowieckich ulic. Wczorajsza prasa
regionalna już pisze o tej sprawie, dodając, że o Lucjanie Rudnickim – cytat
tutaj – „najwyraźniej zapomniano lub z komunizmem nie skojarzono.
A Rudnicki figuruje w wykazie nazw do zmiany Instytutu Pamięci Narodowej bo
był nie tylko pisarzem, ale i działaczem Komunistycznej Partii Polskiej, Polskiej
Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”. Proszę więc
o informację, kiedy i w jakim składzie rozpoczął pracę powołany przez Pana
Prezydenta Zespół ds. weryfikacji nazw budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej i czy w/w Zespół zbadał już nazwy ulic w naszym
mieście.
2) I sprawa druga. Mieszkańcy miasta są zbulwersowani sytuacją z 28 czerwca,
podczas której okazało się, że kierowca ostrowieckiego MPK przewoził
pasażerów, mając blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Zwracam się
z zapytaniem, jak często w spółce MPK prowadzone są kontrole trzeźwości
kierowców? W jaki sposób przeprowadzono kontrolę w tym dniu? Czy
pasażerowie komunikacji miejskiej mogą nadal bezpiecznie z niej korzystać?
Ostatnie pytanie zadane jest od rodziców, którzy zezwalają na samodzielne
przejazdy autobusami swoim niepełnoletnim dzieciom. Proszę o odpowiedzi
na piśmie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
1) Na ręce Pani Przewodniczącej składam interpelację w sprawie
bezpieczeństwa pasażerów MPK, bo może – Panie Prezydencie – drogi to mamy
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dobre, ale czy bezpieczne? Mówię o stanie bezpieczeństwa właśnie pasażerów
MPK. Ponieważ tło tego wydarzenia przytoczył już Radny Dariusz Kaszuba,
to ja może tylko przejdę do pytań. Jak mogło dojść do takiej sytuacji? Czy
w spółce są mechanizmy przewidujące kontrolę stanu trzeźwości kierowców
przed i czy w czasie pracy?
2) Kolejną interpelację chcę złożyć w sprawie Polskiej Spółki Gazownictwa.
W kwietniu br. miała miejsce konferencja Polskiej Spółki Gazownictwa pod
hasłem „Rozwój sieci gazowej i klasyfikacja gmin Województwa
Świętokrzyskiego”. Podczas konferencji, w której miałem okazję uczestniczyć,
zostały omówione możliwe formy współpracy Polskiej Spółki Gazownictwa ze
świętokrzyskimi samorządami, które mogły zapoznać się z obszerną
dokumentacją, dotyczącą możliwości klasyfikacji gmin. Przedstawiciele
Polskiej Spółki Gazownictwa zaprezentowali nową strukturę oraz strategię
spółki i plany związane z Województwem Świętokrzyskim. Jak wynika
z danych, w regionie świętokrzyskim jest jeszcze 40 gmin spośród 102, które nie
są zgazyfikowane. Jak mogliśmy się dowiedzieć na tej konferencji,
w najbliższym czasie rozpocznie się kluczowa dla Ostrowca Świętokrzyskiego
realizacja inwestycji „Przebudowa historycznej sieci Sandomierz – Ostrowiec
Świętokrzyski” – wartość inwestycji – 108 milionów złotych, której korzenie
sięgają jeszcze idei Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz przebudowa
drugiej sieci relacji Romanów – Lubienia w kwocie 26 milionów złotych.
Głównym celem wymienionych inwestycji jest zwiększenie przepustowości
sieci gazowych. Dlatego też, tak ważna jest współpraca samorządu ze spółką,
nie tylko w zakresie zadań wynikających z procesu budowlanego, ale również
na polu oceny potencjału rynku odbiorców oraz współpracy z inwestorami
przemysłowymi, poszukującymi uzbrojonych w infrastrukturę terenów
inwestycyjnych. I tu – Panie Prezydencie – to ważne jest, aby inwestycje, te
które będą przeprowadzane przez Polską Spółkę, mogą przyczynić się do
poprawy warunków oraz rozwoju gospodarczego miasta. Proszę wobec tego
o skuteczną współpracę z Polską Spółką Gazownictwa na etapie
przeprowadzania inwestycji. Wnioskuję również do władz naszego miasta
o przeprowadzenie analizy potrzeb obecnych odbiorców gazu i potencjalnych
inwestorów.
3) I kolejna moja interpelacja w sprawie przywrócenia dworca PKP
w Ostrowcu Świętokrzyski. Jako, że popieram przywrócenie dworca PKP
w Ostrowcu Świętokrzyskim, słysząc doniesienia medialne o chęci przekazania
Gminie Ostrowiec Świętokrzyski dworca kolejowego przez Polskie Koleje
Państwowe, mam pytania. Jakie kroki ze strony miasta podjęto dotychczas
w kwestii pozyskania, remontu bądź zagospodarowania dworca PKP
w Ostrowcu Świętokrzyskim? Czy między Urzędem Miasta a PKP była
wymiana pism, korespondencji i co z niej wynika? Chciałbym zapytać też Pana
Prezydenta o plany czy też pomysły co do wykorzystania budynku, przy
zachowaniu jego funkcji pasażerskich. Powyższe pytania są szczególnie istotne
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w kontekście interesu Ostrowca Świętokrzyskiego – miasta leżącego przy
ważnym szlaku kolejowym, który to szlak w najbliższym czasie będzie
remontowany. A tego, że zagospodarowanie zaniedbanego ostrowieckiego
dworca kolejowego byłoby korzystne także wizerunkowo, nie trzeba chyba
nikomu tłumaczyć. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Radny
Włodzimierz Sajda tu, w tym temacie?
Radny Wł. Sajda – Tak. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Ja kilka razy zadawałem pytanie. Był Zakład
Gazownictwa w Ostrowcu. Jak to się stało – mamy Pana Senatora, Pana Posła
no i nic nie zareagowali, żeby ten zakład nie był przeniesiony tylko żeby był
w Ostrowcu. I tam ile ludzi pracowało z Ostrowca. I właśnie to mnie dziwi.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Jerzego Wronę.
Radny J. Wrona – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Wielu moich rozmówców
wyrażało zaskoczenie, że podczas obchodów Święta 3-go Maja, wiązanki są
składane tutaj na płycie Rynku przy Pomniku Osób Pomordowanych i po prostu
twierdzili, że taka sytuacja jest dość kontrowersyjna. Dlatego składam taki
wniosek, by tutaj przed następnymi obchodami, w przyszłym roku, zastanowić
się, jak wybrnąć z tej sytuacji i jakieś nowe rozwiązania. W tej chwili nie mam
gotowych propozycji, ale chciałem na razie zasygnalizować ten problem.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Koleżanki, Koledzy Radni! Mili Goście! Kilka pytań.
1) Do poprzedniej sesji jeszcze wrócę – co było przyczyną, że należało
wyrównywać wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego, a mianowicie chodzi mi o tą pozycję
„nauczyciel dyplomowany”.
2) Kolejne. Czy można bliżej określić stan ewentualnych redukcji bądź
ograniczeń zatrudnień nauczycieli, pracowników administracyjno –
obsługowych? Powiem wprost – wstrzymałem się na poprzedniej sesji
z zadaniem tych pytań, bo chciałem, żeby Pan Naczelnik też się przygotował
być może do odpowiedzi.
3) Kolejne. Czy były bądź są prowadzone rozmowy ze Starostą na temat
możliwości zatrudnienia nauczycieli w podległych mu szkołach oczywiście –
chodzi o nauczycieli z naszych szkół.
4) I kolejne – jaki jest na dzień dzisiejszy los Przebrna i jego majątku, bo wiem,
że tam jest jego wiele. Majątek budowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty.
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5) I kolejny wniosek. Panie Prezydencie! Myślę, że harmonogram koszenia
na terenie miasta jest określony, ale częstotliwość koszenia winna być
zwiększona tak na placach zabaw, jak i na skwerkach dekoracyjno –
wypoczynkowych. Bardzo często zgłaszają to mieszkańcy, nie tylko na moim
osiedlu bo tak, człowiek przejeżdża i widocznie przez tą obecność jest gdzieś też
i widziany.
6) I kolejna. Jaka jest możliwość połączenia i poszerzenia miejsc parkingowych
przy Cmentarzu Komunalnym, patrząc od strony ul. Długiej? Pierwsza brama,
patrząc od strony bazy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, ma jeden wjazd
i tutaj kończą się parkingi. A gdyby to połączył z drugą częścią, przy niekiedy
bardzo licznej grupie ludzi, będących w tej ostatniej drodze, nie ma gdzie
postawić i stawia na ulicach, gdzie jest, prawda, możliwość posadowienia.
Myślę, że nawet byłoby tam możliwe ukierunkowanie ruchu na tym terenie,
gdyby połączył te dwa wjazdy, nawet dokładnie to są trzy wjazdy, już tak
mówię w tym momencie.
7) I kolejne. Panie Prezydencie! Dziękuję za osobiste wstawianie i doglądanie
spraw, jak i Panu Prezesowi Mirosławowi Sławkowi za tempo teraz, jakie widzę
na ul. Las Rzeczki. Godne jest to pochwalenia, bo widzę, że to kwitnie bardzo
szybko i myślę, że termin jaki słyszałem na tym spotkaniu lokalnym w terenie
zapewne będzie dotrzymany. I chcę też podziękować, bo myślę, że na pewno
z tej strony były działania, zgłaszałem interpelacje co do ul. Długiej i jej stanu.
Dziękuję bardzo, że jadąc następnego dnia, znaleźli się ludzie do pracy.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Kamila Stelmasika.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję, Pani Przewodnicząca! Ja mam sprawy dwie
do Pana Prezydenta i chyba dwie do Pana Starosty, jeśli dobrze policzyłem.
Zacznę od tych naszych miejskich, gminnych.
1) Panie Prezydencie! Bardzo proszę o to, by odpowiednie służby zajęły się
ul. Jana Pawła II boczną. Ten temat kiedyś przejawiał się przez radę osiedla, ale
też i tu kiedyś na sesji. Chodzi o ustawienie dwóch, trzech koszy na śmieci.
Bardzo tego mieszkańcy potrzebują – mam na myśli ten odcinek od Delikatesów
„Sezam”, aż po wjazd na teren szkoły nr 7 do siłowni. Bardzo tych koszy tam
brakuje.
2) Kolejna kwestia, trochę bardziej złożona i skomplikowana, też kiedyś o tym
wspominałem. Chodzi mi o jakby kwestię uregulowania ruchu kołowego wokół
tzw. sklepu z używaną odzieżą na osiedlu Pułanki, tam, gdzie Pan Szumliński
jest jakby najemcą ze strony OSM, podnajmuje to tej firmie kieleckiej, która tam
prowadzi sklep z używaną odzieżą i temat – moim zdaniem – on trochę narasta.
I jeśli go za chwilę nie rozwiążemy, będzie coraz bardziej skomplikowany.
W tym okresie, takim wiosenno–letnim pojawiają się tam ludzie, którzy
sprzedają różnego rodzaju płody rolne, truskawki, nie wiem, owoce. Coraz
więcej klientów do tego sklepu w określone dni tygodnie przyjeżdża. Niedawno
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doszło tam do wypadku, do kolizji dwóch samochodów. Wiem, że jest
pozwolenie na budowę tego parkingu, gdzie zostały już wycięte drzewa po
prawej stronie, od strony wschodniej i prosiłbym o to, by organizować jakie
spotkanie trójstronne – MEC, OSM i najemcy, żeby ten temat rozwiązać. Żeby
po prostu te strony się spotkały, uzgodniły i żeby ten temat był powoli, powoli
załatwiany bo jest to duże utrudnienie, zarówno dla mieszkańców, którzy
wjeżdżają na ul. Jasińskiego, mieszkańców bloku nr 1, którzy po godzinach
pracy przyjeżdżają do domu nie mają naprawdę gdzie parkować. I myślę,
że jakieś wspólne tutaj rozwiązanie się znajdzie, tym bardziej, że ja niedawno
z tym Panem Szumlińskim się spotkałem, on jest jakby nadal zainteresowany.
Tylko tu kwestia trójstronnego spotkania i dogrania sprawy.
3) Kolejna sprawa, związana z pobliskim skrzyżowaniem Jana Pawła
i ul. Iłżecką. Mam taki głos od mieszkańców, zarówno osiedla Pułanki,
jak i sąsiednich osiedli, poruszających się właśnie po skrzyżowaniu kilka razy
dziennie. Ja wiem, że tam jest nowoczesna sygnalizacja, myślę, że tam jest
jakieś oprogramowanie, które w odpowiednich godzinach dnia steruje tym
ruchem, ale są takie sytuacje, kiedy – nie wiem – piesi nie mają tam po prostu
priorytetu. Zdarzają się sytuacje liczne, kiedy nagle przechodzień jest uwięziony
na wysepce, ruch się wokół niego toczy, albo wręcz stoi. Dla ludzi to jest
niezrozumiała sytuacja i myślę, że tu – można by, nie wiem – to
oprogramowanie sprawdzić, może przestawić jakieś godziny, bo jest to
naprawdę duże utrudnienie. Ja kiedyś zrobiłem doświadczenie i ponad 5 minut
mi zajęło przejście z jednego końca na drugi, w stronę ZEORK–u. To jest trochę
uciążliwe.
4) I jakby pozostając w kwestii skrzyżowań i dróg takich głównych w naszym
mieście, mam taką propozycję i – proszę tego nie postrzegać jako gadżet jakiś,
by na tych górnych sygnalizatorach świetnych zainstalować takie cyferblaty,
zegary, które by odmierzały czas od światła zielonego do czerwonego
i od czerwonego do zielonego. Myślę, że w mieście, gdzie kursanci zdają
egzamin na prawo jazdy, takie działanie by było uzasadnione i myślę,
że wprowadziłoby jakiś dodatkowy impuls do regulacji tego ruchu drogowego.
5) I jeszcze pozostając w temacie powiatowym, chciałbym się po prostu
przypomnieć o swoją interpelację z lutego tego roku – wnioskowałem
o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Iłżeckiej i Szerokiej – tutaj przy
Kościele. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Może za chwilę. A teraz
kolejno będą radni zabierać głos, których zapisałam na listę. Proszę Radną
Urszulę Ubę.
Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Panie, Panowie Radni! Szanowni Państwo!
1) W imieniu własnym składam interpelację dotyczącą zamontowania barierki
przy schodach na ul. Radwana, na wysokości obok wiaty przystankowej MPK,
w kierunku bloku nr 11 i 13. Nadmieniam, że wielokrotnie starsi mieszkańcy
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prosili, abym zgłosiła bardzo ważny problem dla mieszkańców, korzystających
z tych schodów. Pragnę podkreślić, że wiele lat temu barierki istniały na tych
schodach, one uległy zniszczeniu, korozji. Bardzo proszę o pozytywne
rozpatrzenie o rozwiązanie ważnego problemu mieszkańców. Dziękuję
(Interpelacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
2) A teraz jeszcze jedno chcę – do Pana Prezydenta. Panie Prezydencie! Chcę
podziękować – przedmówczyni tu była – i miło mi, że mieszkańcy docenili mój,
może skromny wysiłek, ale to jest zasługa Pana, bardziej Pana jak moja. Panie
Prezydencie! Chcę podziękować za przekazanie finansów na budowę chodnika
do bloku nr 26 na os. Ogrody. Z tego miejsca dziękuję Panu Dyrektorowi
Łukaszowi Dybcowi, Kierownikom z ZUM–u – Piotrowi Konarskiemu, Panu
Kierownikowi Kazimierzowi Haraźnemu oraz pracownikom, którzy budowali
ten chodnik. Również dziękuję Pani Dyrektor Grażynie Borkowskiej –
Przedszkola nr 15 – która odstąpiła działki Przedszkola pod budowę
w/w chodnika. Chcę podkreślić i podziękować Panu Edwardowi Jagiełło
za przycięcie drzewa na terenie Przedszkola nr 15 – drzewo zagrażało tak
dzieciom, jak i dorosłym na terenie przedszkola. Z całego serca Panu dziękuję
i proszę o jeszcze. Dużo jest jeszcze do zrobienia na mojej stronie, ale z tego
miejsca chylę czoła. Jest Pan dobrym Prezydentem i by tak dalej, żeby można
było liczyć na Pana wsparcie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Arona Pietruszkę.
Radny A. Pietruszka – Dziękuję, Pani Przewodnicząca! Ja mam pytanie, które
bym prosił o przekazanie do Dyrektora Szpitala Powiatowego. Pytanie brzmi
o ilość zatrudnionych pielęgniarek na oddziałach szpitalnych, głównie
na oddziale ratunkowym oraz ilość zatrudnionych lekarzy, również na oddziale
ratunkowy. I czy jest zapewniona pełna obsada lekarsko – pielęgniarska na tym
oddziale. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowna Rado!
Szanowni Goście! Ja mam kilka interpelacji, postaram się możliwie szybko.
1) Pierwsza dotyczy tzw. pakietu dla miast średnich, nad którym pracowało
przez dłuższy czas Ministerstwo Rozwoju. W ramach tego pakietu jest objętych
255 miast w całej Polsce, w tym nasz Ostrowiec Świętokrzyski. Niestety
jesteśmy sklasyfikowani w takiej grupie o niekorzystnej sytuacji, gdzie
zdefiniowano silną utratę funkcji i mocno niekorzystną sytuację społeczno –
gospodarczą. Znaczy „stety” i niestety. Niestety – że tak zostało
zaklasyfikowane, bo to nie jest najlepszy wskaźnik, ale myślę, że będzie lepiej
na pewno, natomiast „stety” – z tego względu, że będziemy mogli korzystać
z tego pakietu. Więc skoro taka możliwość jest i są to środki dedykowane dla tej
grupy miast, to zachęcam serdecznie wszystkie służby Urzędu Miasta,
ewentualnie jednostek podległych, o monitorowanie z tego pakietu. Z tego,
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co wiem, już kilka konkursów zostało ogłoszonych w ramach wsparcia
z budżetu na lata 2014 – 2020. Tam są różnego rodzaju środki dedykowane,
m.in. jedne z ostatnich konkursów dotyczące niwelacji efektów klęsk
żywiołowych, monitoringu środowiska, ale też szeregu innych, związanych
gospodarką spraw itd., więc chciałbym uczulić, że ten pakiet jest, żeby to
monitorować i żebyśmy nie przespali tego momentu, podczas kiedy to są środki
dedykowane dla takich miast jak Ostrowiec.
2) Druga kwestia już bardziej lokalna – okolice bazarku na osiedlu Ogrody.
Chodzi mi o zmonitorowanie stanu drożności komunikacyjnej wokół bazarku,
miejsc parkingowych. Mieszkańcy – od wielu lat to jest taki temat uciążliwy dla
ich funkcjonowania. Żeby rozejrzeć się, czy jeszcze gdzieś jest możliwość
wygospodarowania jakiegoś miejsca parkingowego w pobliżu. Bardzo bym
prosił o rozeznanie w tej sprawie.
3) Jadąc dzisiaj do pracy, usłyszałem w „Radiu Ostrowiec”, że Gmina
Bodzechów ma się w niedalekiej przyszłości stać niemal samowystarczalna
energetycznie – tak przynajmniej zapewniał Wójt Murzyn – no i jest to pewnie
efekt dość mocnych inwestycji w ramach OZE, czyli odnawialnych źródeł
energii. Mam w związku z tym pytanie, czy nasz samorząd planuje dość moce
inwestycje w tym zakresie, bo jest to niewątpliwie przyszłość. To wynika też
z dokumentów strategicznych – na to są przeznaczone pieniądze w tej
perspektywie finansowej, myślę, że w kolejnych jak najbardziej. Czy w ramach
naszych po prostu planów, jako Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, tego typu
inwestycje będą przewidziane i czy będzie też możliwość, żeby w przyszłości
nasi mieszkańcy korzystali np. z dofinansowań przez samorząd do ogniw
fotowoltaicznych, do paneli fotowoltaicznych.
4) I ostatnia kwestia. Z danych ekspertów rynku odpadów wynika, że ok. 80%
śmieci jest de facto niesegregrowalna, bo wiemy doskonale, jak to wygląda
w dużych zbiorowiskach, czyli w osiedlach, w wielorodzinnych
nieruchomościach. Chciałbym w związku z tym zapytać, czy są prowadzone
np. takie wyrywkowe kontrole ze strony naszego Urzędu i czy ktoś pokusił się
o przeprowadzenie takiego jak gdyby monitoringu efektywności stawek
za wywóz odpadów segregowanych i nie segregowanych. To znaczy,
doprecyzuję, co mam na myśli, bo też lakonicznie się wyraziłem. Chodzi mi o to
mianowicie, czy widać prawidłowość, że tam, gdzie jest stosowana niższa
stawka za odpady segregowane, a tam, gdzie z kolei niższa za niesegregowane,
czy faktycznie te niższe stawki dają efekt w postaci segregacji? Czy może, po
to, żeby w przyszłości móc podejmować jakieś decyzje w sprawie jeszcze
dywersyfikacji tych stawek? Być może, niepopularne, ale zwiększenie stawki za
odpady niesegregowane, bo zdaje się, ze na tych obszarach wielorodzinnych,
takich jak osiedle np. Stawki, Rosochy, Ogrody, Pułanki, Słoneczne itd. – z tą
segregacją bywa różnie. Dziękuję serdecznie. Poproszę odpowiedzi na piśmie
oczywiście.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radną Martę Woźnicką – Kuzdak.
Radna M. Woźnicka – Kuzdak – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Jak Państwo wszyscy wiecie, wielkim uznaniem
cieszy się nasz Park Miejski, szczególnie w oczach matek i dzieci, jak również
osób starszych. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, zwracam się do
Państwa z prośbą o zamontowanie dodatkowych ławek przy piaskownicach,
placach zabaw, bo jak Państwo pewnie zauważyliście, jest ciągły ich brak.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Włodzimierza Steca.
Radny Wł. Stec – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Ja mam dwie krótkie interpelacje, ale jakże ważne.
1) Jedna dotyczy ul. Trzeciaków, czyli od ul. Wspólnej do końca czyli do końca
numeracji ul. Trzeciaków. Tam jest taki, nie wiadomo jak to nazwać – czy ugór
– drogi na pewno nie ma, ścieżki na pewno nie ma, mieszkańcy się skarżą, bo
tak – samochodem nie za bardzo jest już jak jeździć, bo są dziury, chodzić nie za
bardzo jest jak, bo są dziury i jest woda, i jest kurz. Teren jest dosyć duży ale
warto by się zastanowić, w jaki sposób go zagospodarować, a przede wszystkim
wyrównać to, co teraz jest, a w przyszłości pomyśleć, żeby faktycznie jakiś
dojazd tym mieszkańcom zapewnić. To jest pierwsza sprawa, a druga dotycząca
bardziej bezpieczeństwa.
2) Przy skrzyżowaniu ul. Grabowieckiej i Dąbrowskiej, od strony DPS–u jest
taki – nie wiem, czy dobrze użyję nazwy – „okrąglak” do reklamy, czy coś
takiego. I on powoduje taką rzecz, że nie widać jest nadjeżdżających pojazdów
od ul. Grabowieckiej. Ostatnio był tam wypadek, szczerze powiedziawszy, tych
wypadków jest coraz częściej w tym miejscu, więc prosiłbym, żeby ten
„okrąglak” przesunąć troszeczkę w stronę, wzdłuż ul. Dąbrowskiej, do tyłu,
do ul. Długiej, w tą stronę, natomiast można by jeszcze to skrzyżowanie lepiej
oznakować, coś pomalować na jezdni, coś w tym rodzaju. Tak, że dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radną Joannę
Pikus.
Radna J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo!
1) Wszystkie dzieci mają prawo do zabawy, bardziej czy też mniej sprawne. Dla
nich wszystkich zabawa oznacza to samo – radość, wolność, coś, co łączy
i wyzwala pozytywną energię. Plac zabaw to miejsce, które powinno być
dostępne dla wszystkich, dlatego zwróćmy uwagę na najczęstsze utrudnienia,
z jakimi spotykają się dzieci niepełnosprawne, czyli z brakiem urządzeń
integracyjnych. Najpopularniejszym urządzeniem jest huśtawka w formie
platformy, na którą można wjechać wózkiem inwalidzkim. Można by
wymieniać wiele urządzeń, które sprawią radość dzieciom niepełnosprawnym.
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Panie Prezydencie! Proszę o rozważenie możliwości zainstalowania w/w sprzętu
na oczywiście placach większych typu Park Miejski, Park Fabryczny, park na
os. Ogrody.
2) Kolejne pytanie jest skierowane do Starostwa Powiatowego. Kto sprawuje
nadzór nad poradniami rodzinnymi, znajdującymi się na terenie Gminy
Ostrowiec oraz nad dostępnością lekarza internisty i pediatry
w w/w placówkach?
3) W zeszłym roku był remont ul. Polnej. Od tamtej pory brak jest ławek i koszy
na odcinku od bloku 15B na os. Ogrody, niemalże do ul. Radwana. Proszę
o przekierowanie powyższej prośby o uzupełnienie brakujących elementów
również do Starostwa Powiatowego.
4) I taka odpowiedź do Pana Radnego Marca – 28 marca br. na sesji Rady
Miasta podejmowaliśmy uchwałę dotycząca przekazania środków na budowę
parkingu na osiedlowym bazarze. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Radnego Artura Głąba
o zabranie głosu.
Radny A. Głąb – Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca! Pragnę zawnioskować
do Pani Przewodniczącej, że coraz częściej radni składający interpelacje
wskazują już adresata. Ja pragnę przypomnieć, że §80 ppkt 4 mówi wyraźnie,
że interpelację składa się ustnie lub pisemnie na sesji Przewodniczącemu Rady
a Przewodniczący dopiero wskazuje właściwemu adresatowi i prosiłbym takiej
formy się trzymać.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Radny chciałby zabrać głos?
Proszę Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Koleżanki, Koledzy Radni! Chcę zwrócić uwagę na jedno.
Na poprzedniej sesji zgłaszałem temat, że są bardzo niebezpieczne wyrwy
w ulicach i to było skierowane do Powiatu. Jaką odpowiedź otrzymałem, to nie
wiem – albo Pan Starosta podpisał nie czytając, bo jak ja dostałem
w odpowiedzi, ze na terenie Ostrowca są ulice krajowe, ulice miejskie, ulice
powiatowe, o którą chodzi? Z czym ja mogę się kierować do Pana Starosty.
A więc jeżeli to – już miałem to przynieść do przeczytania, tylko korespondencji
nie powinienem tak czynić, ale to naprawdę – siedzi kolega obok mnie, drogami
się zajmuje, ale był nieobecny, bo tak to by tutaj nie pozwolił sobie na taką
odpowiedź, bo myślę, że ktoś, kto przygotowuje tą odpowiedź, ale w takiej
formie to myślę, że nie jestem ten jeden, który otrzymał taką odpowiedź, bo tu
niekiedy rozmawiamy wspólnie i myślę, że bardziej szczegółowo, żeby te
odpowiedzi były. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, Radny Dariusz Kaszuba.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! Skoro jesteśmy przy odpowiedziach na interpelacje,
to może tytułem uzupełnienia bo przed chwilą padła interpelacja zgłoszona
przez Kolegę Radnego Stelmasika. Tutaj pragnę tylko do niej dodać,
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że w poprzedniej na pewno kadencji samorządu zwracałem się w tej samej
sprawie z interpelacją odnośnie krótkiego czasu przejścia właśnie na tym
skrzyżowaniu. Wówczas otrzymałem odpowiedź, bo też mierzyłem czas, który
był zdecydowanie za krótki do pokonania całości szerokości tej ulicy.
Otrzymałem odpowiedź, że wszystko jest zgodnie z przepisami, dlatego też
prosiłbym o informację, również dla siebie, gdy zostanie przesłana odpowiedź
z Kielc, jak wygląda ta sprawa, czy może coś zmieniło się w przepisach,
że rzeczywiście ten czas przejścia może być wydłużony bo jednak jest zbyt
krótki. Zwracałem się z tym właśnie do zarządzających tego typu sprawami
i odpowiedź była negatywna. Mam nadzieję, że może teraz się coś zmieniło
i rzeczywiście ten czas będzie wydłużony, ponieważ przejście jednej szerokości
w czasie poniżej pół minuty z wykorzystaniem wysepki jest wręcz niemożliwe,
zwłaszcza dla osób starszych. Bardzo bym prosił też o kopię odpowiedzi, jeżeli
takowa przyjdzie w tej sprawie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę, Radny
Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Ja mam takie do Pana Starosty i do Dyrektora Szpitala pytanie.
Jakie zadłużenie, czy jest zadłużenie Szpitala od 1 stycznia i ile wynosi, jeżeli
jest, ile wynosi od 1 stycznia do końca czerwca i ile ludzi Pan Dyrektor Lipiec
przyjął w tym okresie, jak objął stanowisk w naszym Szpitalu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? W takim razie udzielam głosu Panu
Prezydentowi, albo osobom wskazanym przez Pana Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Ja bym zawnioskował, żebyście Państwo zechcieli poprzeć i zrobili
piętnastominutową przerwę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – No dobrze, w takim razie
ogłaszam przerwę.
Przerwa w obradach trwała od godziny 16.17 do godziny 16.43.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Wznawiamy po
przerwie obrady. Ponieważ wyczerpaliśmy interpelacje, proszę o zabranie głosu
Pana Prezydenta Jarosława Górczyńskiego.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Ponieważ większość też z Państwa prosiła o odpowiedzi na piśmie, tak
więc będą na piśmie, także tutaj te, na które nie odpowiem, proszę traktować,
że będą odpowiedziane na piśmie również. Pan Radny Włodzimierz Sajda –
ul. Moniuszki, ul. Kościuszki – zakaz zatrzymywania. Zgadzam się tutaj
z Panem, jest to duży problem w tej części ze względu na instytucje, które tam
znajdują swoje miejsce. Kościuszki – Sąd – i tutaj duża rotacja osób, które
przyjeżdżają, natomiast przy Moniuszki Biedronka uczęszczana i oblegana
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ze względu na to, że w tej części miasta „wypadła” też inna Biedronka i teraz
ruch przy tej jest wzmożony. Jeżeli chodzi o kwestię organizacji ruchu, to
Naczelnik Kowalski z Naczelnikiem Zbigniewem Bieniem sprawdzą, na ile
możemy tą tabliczkę. Wydaje mi się, że możemy – „nie dotyczy mieszkańców”
– zakazać parkowania i postoju. I to byśmy szli w tym kierunku.
Co do Rynku i parkowania, sam też doświadczam wielokrotnie, że te przepisy są
łamane. Wielokrotnie też widzę na przykład, jak pod prąd wjeżdżają co
niektórzy, już nie będę mówił, na jakich tablicach rejestracyjnych, w stronę
Głogowskiego, chociaż jest jednokierunkowa. Wielokrotnie. I siedziba Straży
jest obok i powiem – jeżdżą ludzie różnie. Więc tu się zgadzam. Nie chcę się
tutaj wypowiadać z dyplomacji, co do ul. Świętokrzyskiej, ul. Mickiewicza
i innych ulic. Chylę czoła, że Pan Radny zwraca uwagę.
Pan Radny Dariusz Kaszuba – jeżeli chodzi o ustrój totalitarny i ul. Rudnickiego
i zmianę nazw kolejnych ulic – w kolejności najprawdopodobniej jeszcze
ul. Kruczkowskiego – również taką mamy. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi
o ten zespół, jestem naprawdę zadowolony – powtórzę się – wysokiej klasy
specjaliści, historycy i też to jest ukłon w stronę demokracji, bo proszę
zauważyć, że w tym zespole zasiadają byli przewodniczący Rady Miasta.
Chciałbym, żeby taki standard był dochowywany w innych jednostkach bo to
naprawdę z szacunku dla tych osób.
Jeżeli chodzi o MPK i ten wczorajszy bardzo fatalny przypadek, a to jest
podwójna interpelacja Pana Dariusza Kaszuby i Pana Artura Głąba, to chcę
powiedzieć tak – nie ma żadnego wytłumaczenia i nie ma żadnej tolerancji dla
tego typu zachowań. Ta osoba – jestem po rozmowie z Panem Prezesem
Jarosławem Kateuszem – w trybie art. 52 przestała funkcjonować i ja chciałbym
przejść tutaj w tym miejscu do takiego porządku dziennego, bo z drugiej strony,
drodzy Państwo, to jest tragedia ludzka. Bo proszę zwrócić uwagę, że ten
pracownik był pracownikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji od 39
lat. Jest to osobista tragedia i należy też to rozpatrywać również i w takich
kategoriach. Nie był to olbrzymi wynik. Nic go nie usprawiedliwia, więc nie
chcę tutaj ciągnąć tego tematu. Nie był to olbrzymi wynik, jeżeli chodzi
o wskaźnik wskazania tego alkometru, ale zapewniam Państwa, że nie będzie
tolerancji dla tego typu zachowań. Takie kontrole były, są i będą. Przed każdym
wyjazdem w teren też pracownicy MPK są kontrolowani i ten nasz standard
w MPK jest. Owszem, trafiło się, jest to przykre. Mam nadzieję, że nie będzie
tego typu incydentów dalej, ale też upraszam tutaj Państwa o zachowanie
takiego porządku. Jest to też, proszę rozpatrywać również w kategoriach
ludzkiej tragedii. Człowiek – jeszcze do emerytury daleko – art. 52 – do końca
życia mu to zostaje.
Co do interpelacji Pana Artura Głąba, to ja bym poprosił, żeby Pan tak swoimi
słowami, nie czytając, powiedział, o co chodzi z tą współpracą z PGNiG, bo ja
nie zrozumiałem.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Chodzi o to, aby…
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Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ale swoimi słowami, tak bez kartki.
Radny A. Głąb – Panie Prezydencie! To może Pan pozwoli, abym ja sam
zdecydował, jaką formę tutaj przyjmę, dobrze?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Nie.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Ja dziękuję za odpowiedź.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – To może ja „pociągnę” ten temat, bo nie
widzę tutaj jak gdyby takiego formalnego uzasadnienia, bo to, co zauważył też
Pan Radny Włodzimierz Sajda. PGNiG jest spółką niezależną, spółką giełdową,
na którą my, jako miasto nie mamy żadnego wpływu. I tu jest duży kłopot.
Ja wiem, że Pan był na tej konferencji i chciałby Pan coś z tej konferencji
wynieść, ale myślę, że trzeba tutaj wspierać te działania na innym poziomie. Ja
też w takim razie nie będę kontynuował, bo mam wiedzę, jeżeli chodzi
o współpracę PGNiG z innymi firmami w Ostrowcu i nie jest za różowa ta
współpraca, wręcz odwrotnie, mamy duże problemy na tej linii i to są problemy,
które skutkują określonymi kwotami w działalnościach, w kosztach działalności
tych firm.
Jeżeli chodzi o dworzec PKP i zagospodarowanie, wielokrotnie o tym mówiłem.
Tu też liczyłbym na wsparcie. Ja osobiście na początku kadencji byłem
w Krakowie, w zarządzie PKP. Minęło już dwa i pół roku – ja powiem tak –
chyba trzeba by iść śladami co poniektórych i napisać donos na działania PKP,
bo nie ma żadnego odzewu. Korespondencja jest bardzo szeroka i obszerna w tej
sprawie.
Jeżeli chodzi o Pana Jerzego Wronę i Aleję 3 – go Maja – wiązanki przy
Pomniku Pomordowanych – to myślę, że to jest taka kwestia dyplomacji
i innego podejścia. Ja nie chciałbym się tutaj autorytatywnie się wypowiadać.
Jest dobry zespół do zmian ulic, myślę, że możemy tutaj rozszerzyć o ten punkt.
Ja bym też wnioskował, bo Pan Radny Andrzej Pałka mówił, że jeżeli się te
wiązanki gdzieś składa, to również trzeba zadbać o to, żeby były właściwie
później posprzątane, a z tym w naszym mieście bywa różnie w różnych innych
miejscach.
Pan – jak gdyby ciągnąc dalej do Pana Radnego Pałki – wyrównanie pensji dla
nauczycieli dyplomowanych – to Pani Wiceprezydent. Zatrudnienie nauczycieli
– to też Pani Wiceprezydent. Co do losów Przebrna – to Pan Dyrektor Łukasz
Dybiec się wypowie. I koszenie skwerów to też jest domena tutaj Pana Łukasza
Dybca i Zakładu Usług Miejskich, ale tu chcę zwrócić uwagę i chcę Panu
podziękować za zwrócenie uwagi na parking przy Cmentarzu ul. Długa. Chcę
Panu powiedzieć, że zacny Prezes Stanisław Dudek notorycznie, za każdym
razem, jak się ze mną spotyka, to pyta o to, kiedy to skończymy, bo – chcę
powiedzieć i pogratulować Panu Prezesowi Dudkowi – że pierwszy rozpoczął
rozbudowę tych parkingów. I, jak Państwo spojrzycie historycznie do tyłu, to te
parkingi były rozbudowywane w kilku taktach no i pozostał ten ostatni, gdzie
moglibyśmy połączyć. Ja nie nazwałbym tego parkingiem. Poszedłbym
w kierunku placów utwardzonych, takich dojazdów i chyba bym szedł w tej
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wersji, którą mamy tam, takich ażurów wypełnionych żwirem lub trawą,
ze względu na wody odpadowe i odpływowe i to chyba byłoby takie rozsądne
w tamtej części. To może być wykorzystywane raz na Święto Zmarłych, bądź
przy dużych uroczystościach, ale jest to wizytówka też nas, jako miasta i z tego
powodu tutaj myślę, że Pan Prezes Dudek, już „zaciera ręce”, że taka dobra jest
interpelacja.
To teraz oddam głos Pani Wiceprezydent w tym temacie i Panu Dyrektorowi
Dybcowi.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Państwo Radni! Odpowiadając na
interpelację, zapytanie Pana Andrzeja Pałki, chcę wyjaśnić te dodatki
wyrównawcze. Otóż, proszę Państwa, ustawa nas zmusza do wypłaty takich
dodatków wyrównawczych i aby tych dodatków nie było, są – praktycznie jest
jedna droga, czyli nauczyciele najlepiej powinni mieć nadgodziny. Ale to
powoduje, że niektórzy stracą pracę. A więc, mamy do wyboru większą ilość
zatrudnionych nauczycieli, nawet na niepełnych etatach i wypłatę dodatków
wyrównawczych, albo bardzo skumulowanie etatów, wprowadzenie paru
nadgodzin i brak dodatków wyrównawczych. Wybraliśmy tu pewną wersję, taką
prospołeczną. Państwo wiecie, w wyniku reformy tych dodatków praktycznie
nie było, ale na to się złożyły większe wynagrodzenia, związane z odprawami.
Kwestia reformy – w tej chwili możemy mówić o danych tylko szczątkowych,
o zmianie liczby etatów, ponieważ tak naprawdę, wszystkie dane będą na dzień
31 sierpnia bo sytuacja jeszcze się zmienia – kwestie dyrektorów, kwestie
urlopów dla poratowania zdrowia. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć,
że w wyniku reformy oświaty, a także zmian demograficznych w mieście,
ogółem 14 osób straciło pracę – mówię o nauczycielach tutaj, z czego 12 osób
odeszło na emeryturę lub świadczenia kompensacyjne. W zakresie obsługi
administracji, odeszły 4 osoby, z czego 2 na emeryturę. Około, mówię tu
„około”, bo dane są niepełne, 40 nauczycieli ma ograniczoną liczbę godzin,
a więc są na niepełnych etatach. Wiadomo, że w przyszłym roku jest drugi etap
tej reformy, niektórzy będą uzupełniać lepiej te godziny, a niektórzy będą
odchodzić. Rozmów ze Starostą nie było, bo takiej potrzeby póki co nie było.
Jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że mamy kadrę nauczycielską o określonej
średniej wieku i – jak Państwo tutaj słyszeliście – na 14 osób, 12 osób odeszło
na emeryturę i świadczenia emerytalne. I to wszystko.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Poprosiłbym Dyrektora Łukasza Dybca,
jeżeli jest.
Dyrektor Zakładu Usług Miejskich – Ł. Dybiec – Dzień dobry Państwu. Pani
Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani Prezydent! Chciałbym
się odnieść tutaj do dwóch interpelacji. Pierwszą z nich, jeśli chodzi o koszenie,
to oczywiście staramy się zapewnić bezpieczeństwo na placach zabaw,
sukcesywnie kosimy. Mogę tu powiedzieć tylko, że wzmożymy jeszcze swoje
wysiłki, aby to bezpieczeństwo i tę estetykę placów zabaw zachować. Chcę
powiedzieć, że w niektórych miejscach już kosimy trzeci raz. Aura w tym roku
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jest taka bardzo sprzyjająca do tego, żeby ta trawa i roślinność rosła. Robimy, co
możemy. To w związku z koszeniem. Jeśli chodzi o ośrodek w Przebrnie to tutaj
mam przygotowaną kompleksową informację. Jeżeli jest potrzeba, to ja ją
przybliżę. Chcecie Państwo szczegółowo, żebym? Można, posiadamy również
dokumentację elektroniczną, ale to może ja powiem. W 2004 roku, w związku
z połączeniem dwóch zasobów budżetowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako następca prawny
przejął na swój majątek i kontynuował prowadzenie ośrodka wypoczynkowego
w Krynicy Morskiej – Przebrno. Ośrodek ten powstał w latach 70–tych
z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku dla pracowników i ich rodzin
z ostrowieckich placówek oświaty. Nakłady trwałe i wyposażenie tworzące
ośrodek, znajdujący się na terenach użytkowanych przez ZUM, na podstawie
umowy dzierżawy – tereny są własnością Gminy Krynica Morska oraz osób
prywatnych. Ośrodek wypoczynkowy w Krynicy Morskiej – Przebrno
funkcjonował do 2011 r. Wtedy zorganizowano ostatni turnus wypoczynkowy.
Pogarszający się stan techniczny nakładów i wyposażenia, tworzących ośrodek,
pomimo wykonywanych na bieżąco prac naprawczych i konserwacyjnych oraz
brak inwestycji w kierunku modernizacji ośrodka, spowodowany brakiem
środków finansowych na ten cel, wpłynął na spadek zainteresowania
korzystaniem z kolejnych turnusów. Początkowo Zakład podejmował rozmowy,
mające na celu wynajęcie przedmiotowego ośrodka, które zakończyły się
fiaskiem. Powiem już tak w skrócie – nie będę tego wszystkiego czytał, bo to
jest dość obszerna dokumentacja. Powiem, że były 3 przetargi, które również
skończyły się niepowodzeniem. W tym momencie jesteśmy po inwentaryzacji,
przeprowadzonej na terenie tego ośrodka. Podjąłem tutaj decyzję o tym, żeby
natychmiast załatwić tą sprawę raz na zawsze. Powiem tylko tyle – obecnie
rozebraliśmy kilka domków, które stanowiły zagrożenie na terenie prywatnym.
Obecnie Krynica Morska nie jest zainteresowana dalszą współpracą. W tamtym
roku, od tamtego roku korzystamy na bezumownym korzystaniu z tych
obiektów. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ponosi duże koszty w związku
z ośrodkiem w Przebrnie, stąd też decyzja o likwidacji tego ośrodka. Powiem
tylko tyle, że stan obecny tych wszystkich urządzeń, wszystkich pomieszczeń,
domków, zabudowań jest katastrofalny i to jest jedyna rozsądna decyzja, jaką
w tym memencie możemy podjąć, żeby Gmina w dalszym ciągu nie generowała
strat z tego tytułu. Powiem tylko tyle, że w obecnym czasie przepisy
przeciwpożarowe – ten ośrodek jest kompletnie niedostosowany do obecnie
panujących standardów. I jeżeli Państwo Radni sobie życzą, przedstawimy
pisemnie tą informację oraz dołączymy płytę z dokumentacją elektroniczną.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o kontynuację,
Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Dziękuję. Radny Kamil Stelmasik i kosze
na Jana Pawła bocznej – tu nie widzę żadnych przeciwwskazań. Chciałbym,
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żeby te kosze były również na Jana Pawła i wielu innych ulicach, bo zniknęły,
więc to nie jest tak, że śmiecą tylko na określonych ulicach, a na innych już nie
śmiecą, albo jest tylko w tym miejscu ten kosz. To dotyczy również porządku
przy ul. Opatowskiej, bo też chcę powiedzieć, że z tą segregacją śmieci bywa
różnie i tu, przy wyjazdowej ulicy, w stronie Opatowa na drodze krajowej, też
bywa różnie z tym segregowaniem śmieci. Jeżeli chodzi o ruch w okolicach
second – handu i parkingu przy tym terenie, to jest skomplikowana sprawa.
Najchętniej byłbym za tym, żeby tam nie było sklepów tego typu, abyśmy mogli
kupować z pierwszej ręki w sklepach innego rodzaju. Mamy to, co mamy.
Przeanalizujemy. Tam jest problem innego rodzaju. Tereny wokół to tereny
spółdzielni mieszkaniowej, więc my tu nie możemy ingerować. Ale mogę się
podjąć roli takiego mediatora i przy współpracy z Ostrowiecką Spółdzielnią
Mieszkaniową, być może coś z tego wyjdzie, ale – to tak, jak mówię – na to
wpływu nie mamy. Co do sygnalizacji skrzyżowania i takiej sygnalizacji
czasowej na tych światłach, to ja trochę ze zdziwieniem słucham, bo tutaj Pan
Radny Dariusz Kaszuba mówi, że pisaliście, była jak gdyby korespondencja
z Kielcami. Skrzyżowanie jest dróg powiatowych, tam Kielce nic do tego nie
mają. To zarządca drogi decyduje i to on jak gdyby jest stroną. Przekażemy to,
więc to w tą stronę.
Jeżeli chodzi o Panią Radną Urszulę Ubę – w drugą stronę – podziękowania za
inicjatywę. Ja pamiętam, że tam do tego bloku sporo osób też przyjeżdża za ten
blok, tam kiedyś Klub Technika. I to było wąsko, niebezpiecznie i cieszę się, że
tutaj była ta skuteczność i konsekwencja w działaniu i podziękowania na Pani
ręce za to.
Pan Radny Aron Pietruszka – przekażemy interpelację do Szpitala, sami
jesteśmy ciekawi, jak jest z tym zatrudnieniem i na ile się poprawiła jakość, czy
w ogóle się poprawiła.
Radny Marcin Marzec – pakiet miast średnich i tutaj możliwości skorzystania –
na bieżąco analizujemy. Jeżeli chodzi o bazarek na Ogrodach i komunikację
i parkingi – podobna sytuacja, jak u Radnego Kamila Stelmasika, nie na całym
terenie jesteśmy dysponentem tych terenów, ale Pan ma przełożenie na
Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik”, więc proponuję włączyć się w tą mediację
i tam za tymi blokami to można znaleźć trochę terenów, gdzie parkingi mogłyby
powstać. I tutaj, jeżeli chodzi o – przykro mi, stracił Pan dużo. Dofinansowanie
dla mieszkańców, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii – jestem za tym jak
najbardziej. Póki co, projekt unijny przewiduje dofinansowanie i możliwość
dotacji dla małych miast i wsi. Nie kwalifikują się miasta powyżej 20 tysięcy.
Być może, że rozszerzymy możliwość pieniędzy z budżetu miasta, przy
wsparciu takich proekologicznych działań. Mam na uwadze przede wszystkim
wsparcie Miejskiej Energetyki Cieplnej i tutaj chciałbym też już dzisiaj
zasygnalizować, że pracujemy nad tym, aby wspierać Miejską Energetykę
Cieplną w kontekście zachęcenia jak największej liczby mieszkańców do
przejścia na sieć ciepłownicza naszą miejską. Mam nadzieję, że na Prezesa nie
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będą pisać donosów i że będzie mógł tu bezpiecznie działać. Co do
segregowania śmieci, to tutaj już mówiłem, że to dotyczy wielu miejsc, wielu
ulic, wielu terenów. Jest z tym problem. Nas kontrolują, tak jak Pan też słusznie
wie, tutaj cały czas jest kontrola, notoryczna, spodziewamy się następnych,
dajemy sobie radę. Państwo też będziecie tutaj, jako radni, mieli za chwilę
dokumenty, znowu będzie zmieniany jak gdyby regulamin co do czystości
i utrzymania porządku na naszych ulicach, bo ustawodawca tego od nas
wymaga. Nie możemy powiedzieć, że jest to duża, znacząca różnica. Chcę
podziękować pracownikom Urzędu Miasta i Straży Miejskiej, bo takie kontrole
są przeprowadzane. Jeżeli chodzi o domy indywidualne, jest tu dobrze, gorzej
bywa z niektórymi firmami prywatnymi. Próbowaliśmy tutaj wychodzić
z takimi karami w stronę niektórych bloków, trochę się poprawiło, ale to jeszcze
wymaga dużej współpracy. Dzisiaj się wszyscy boją współpracować – muszę
powiedzieć, że przy współpracy dwóch to trzeci nie powiem, co zrobi i znowu
jest problem. Tak, przykro. Ale to przykre jest, w jakim żyjemy świecie, więc
tak to wygląda.
Co do Pani Radnej Marty Woźnickiej – Kuzdak – Bardzo dziękuję Pani za tą
interpelację. Jestem przekonany, że ze względu na zbliżające się upały i na tą
sytuację, że mamy wakacje i bardzo dużo osób odwiedza nasz Park, to tutaj
myślę, że Naczelnik Krzysztof Kowalski ze swoim zastępcą i z Dyrektorem
Łukaszem Dybcem w przyszłym tygodniu powiększą liczbę ławek, które tam
będą zamontowane, w szczególności przy tych placach. Bo miło jest zawsze
chwilę odpocząć, a sam też bywam świadkiem, że naprawdę nasz Park jest
wizytówką i należy to podkreślić. Zawsze należy dbać o to i należy też budować
taki pozytywny wizerunek i ten wizerunek w Parku Miejskim jest, te ławki
w Parku Miejskim będą dostawione. A co do wizerunku, to jeszcze mam uwagę
i prośbę do Państwa Radnych, żebyście nie podważali wiarygodności np.
Miejskiej Energetyki Cieplnej bo to nie pomaga w budowaniu takiej
proekologicznej postawy naszych mieszkańców, bo powietrzem oddychamy
wszyscy, niezależnie od tego, jakie mamy zapatrywania polityczne
i powinniśmy dbać o to nasze dobro wspólne, a tym dobrem są również nasze
spółki. Tak, że chylę czoła przed pracownikami Miejskiej Energetyki Cieplnej.
Tak, to też jest „in plus”, „in plus”. Dziękuję.
Pan Radny Włodzimierz Stec – Trzeciaków, ślepy odcinek. To już jest
historyczna ulica, z protestami. Kiedyś planowano tam przebić się do
ul. Iłżeckiej, nie zostało to wykonane i nie zostanie już chyba wykonane nigdy.
W związku z powyższym należy podjąć męską decyzję, żeby temat ten przeciąć
i na tym żwirze, na tym nieuporządkowanym terenie, wyznaczyć taki pas
jezdny, co pozwoli wyeliminować te utrudnienia. I mogę Pana zapewnić, że do
jesieni spróbujemy ten temat zamknąć. Nie chciałbym tutaj być ortodoksyjnie
złapany za słowa, do kiedy, do jakiej daty. Chciałbym na jesieni temat ten
zamknąć. Wiem, w którym to jest miejscu. Tak, jest to ważna, ważna rzecz. I co
do słupa reklamowego to tutaj adekwatnie do Pani Radnej Marty Woźnickiej –
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Kuzdak – przyszły tydzień słup jest chyba przesunięty. Zakład Usług Miejskich
rewelacyjnie się sprawuje. To naprawdę trzeba być ślepym, zawistnym albo
takim frustratem, żeby nie chcieć tego zauważyć i ja – przykro mi to
powiedzieć, ale mamy takie osoby, które tak dokuczają ZUM–owi
i Dyrektorowi Dybcowi. Panie Dyrektorze! Jestem jak najbardziej zadowolony
z pracy Zakładu Usług Miejskich, z Pana pracy, z pracy Pana
współpracowników i pracowników i z tego miejsca dziękuję,
Pani Radna Joanna Pikus – dzieci niepełnosprawne i urządzenia zabawowe dla
nich dedykowane. Słuszna uwaga i zgadzam się z Pani propozycją, że w tych
miejscach, gdzie te place są największe – Park Miejski, Park Fabryczny, Ogrody
– jak najbardziej, spróbujemy to uzupełnić, tutaj nie widzę żadnych
przeciwwskazań.
Co do interpelacji Pana Radnego Andrzeja Pałki – to tak dyplomatycznie nie
wypowiadam się w tym temacie na temat wyrw w ulicach nie naszych. Co do
Pana Radnego Dariusza Kaszuby – to już mówiłem odnośnie tego skrzyżowania
Jana Pawła/Iłżeckiej, jeżeli chodzi o te drogi powiatowe i organizację ruchu na
tej drodze.
Pan Radny Włodzimierz Sajda – uderzył Pan chyba w „10”. Sam jestem
ciekawy, jaka będzie odpowiedź co do zadłużenia Szpitala i ilu ludzi zostało
przyjęte w tym okresie. Przekażemy to zgodnie z procedurą. Myślę, że
wyczerpaliśmy wszystkie Państwa zapytania i interpelacje i ja ze swojej strony
dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają jeszcze
zapytania do Pana Prezydenta? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa,
przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad naszej dzisiejszej sesji,
mianowicie Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w okresie od 2 czerwca do 20 czerwca 2017 r.
Ad IV/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 2 czerwca do 20 czerwca 2017 r. (sprawozdanie stanowi
załącznik nr 12 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi
do tego punktu? W takim razie przechodzimy do punktu czwartego – sprawy
różne.
Ad V/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Na moje ręce
wpłynęło pismo od Przewodniczącego Klubu Radnych „Prawa
i Sprawiedliwości – Radnego Dariusza Kaszuby, następującej treści:
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„Pragnę przekazać Pani Przewodniczącej informację o zmianie w składzie
Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Podczas spotkania Klubu w dniu 13 czerwca, członkowie
Klubu podjęli uchwałę o wykreśleniu z listy członków Klubu Radnych „PiS”
radnych: Małgorzatę Krysę i Włodzimierza Sajdę. Aktualny skład Klubu
Radnych „PiS” przedstawia się następująco: Artur Głąb, Marcin Marzec,
Dariusz Kaszuba i Jerzy Wrona” (pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
Chciałabym teraz udzielić głosu Pani, która przed chwilą mnie o to prosiła.
Proszę bardzo o zabranie głosu. Tak, proszę bardzo.
P. Edyta Gadaj – Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Gadaj Edyta i jestem
mieszkanką ulicy Browarnej, koleżanka też. Chciałabym zwrócić uwagę nie
tylko na nasz piękny Ostrowiec, oczywiście dzięki Panu Prezydentowi, ale
również na naszą ulicę Browarną. Mam Tatę na wózku inwalidzkim
i od pewnego czasu nie jestem w stanie upchać go do przychodni na wizytę
kontrolną. Prosiłam Pana Prezydenta wiele razy, pisałam, żebyście Państwo
przyjechali, zobaczyli, jak my żyjemy na tej ulicy, po której się nie da chodzić,
nie wspomnę o tym, jak się tam jeździ. Nie ma możliwości upchać
niepełnosprawnego człowieka z wózkiem inwalidzkim w górę, żeby dojechać
do przychodni. I w imieniu wszystkich mieszkańców ul. Browarnej, zwracam
się z prośbą, żebyście Państwo przyjechali, zobaczyli, jeżeli nie wierzycie,
co mówimy, tak, jaki mamy problem. I odnośnie tak samo tych państwowych
budynków, w których Pan Prezydent tak zachwalał ZUM – od miesiąca czasu
zgłaszam do ZUM–u, żeby przyjechali, uszczelnili szambo. Jest smród
niemiłosierny na całej ulicy podczas tych upałów. Pan w ZUM–ie odpowiedział
mi, że pracownik jest na zwolnieniu, a to nie mamy środków, a to nie mamy to,
a to nie mamy tamto. Gdzie mamy zgłosić takie problemy? Do kogo? Dziękuję.
To wszystko.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Pana Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Dziękuję za ten głos. Nie sposób wszystko
we wszystkim czasie zrobić. Bardzo Pani dziękuję za to wystąpienie. Nie mam
wpływu na ukształtowanie terenu i nie zniweluję góry na ul. Browarnej i nie
zrobię jej w poziomie, albo żeby było pochyło i żeby Pani mogła zjechać,
a potem byłby problem, żeby wyjechać z powrotem, natomiast – rozumiejąc
Pani tutaj jak gdyby taką determinację i potrzebę chwili – myślę,
że zaproponujemy coś innego. Jeżeli Pani jest mieszkanką naszych zasobów, tak
zrozumiałem, że mieszka Pani w zasobach Zakładu Usług Miejskich tak?
W prywatnym. Bo odebrałem to tak w kontekście tego szamba, że to jak gdyby
u Pani jest to szambo. Jestem zwolennikiem kanalizowania i wszędzie ta
kanalizacja powinna być i przyjrzymy się, sprawdzimy, kto tam mieszka,
ewentualnie zaproponujemy tym osobom przeniesienie bądź podłączenie do
kanalizacji. Jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową, jestem zadowolony, idzie
to w dobrą stronę, natomiast zgadzam się z Państwem, że szamba w mieście już
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nie powinno nigdzie być. Natomiast co do tutaj poprawy komfortu nawierzchni
to spróbujemy, może obniżymy gdzieś krawężnik, żeby się dało łatwiej tu
przyjść.
Jest to olbrzymi problem. To i tak będzie pod górę, natomiast pochylimy się
jeszcze raz. Radny tutaj – Wiceprzewodniczący – Pan Stanisław Choinka
dopilnuje, abym w przyszłym tygodniu się tam wybrał. Ja nie chcę się umawiać
z Paniami na konkretną godzinę, ale proszę mi wierzyć, że w przyszłym
tygodniu na pewno, w poniedziałek albo we wtorek będę z Panem Radnym,
zobaczymy, jaką tam jeszcze możemy inną propozycję zaproponować. To są
wypadki losowe, nie zawsze, nie wszędzie się da to ad hoc zrobić, ale bardzo
dziękuję za ten głos.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa Radnych
chciałby jeszcze zabrać głos w punkcie Sprawy różne? Proszę Radnego Marcina
Marca o zabranie głosu.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Goście! Ja chciałbym, w imieniu Stowarzyszenia „Inicjatywa
Społeczna Ostrowiec 2015” zaprosić Was serdecznie w najbliższą sobotę
w godzinach 10.00–13.00 do Parku Miejskiego, do uczestnictwa w fajnej
imprezie pt. „Śniadanie na trawie”. Wystarczą koce i kosze z fajnymi
pysznościami i myślę, że dobry humor, ładna pogoda i będzie fajna impreza.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego
Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Bo przypomniało mi się, Panie Prezydencie, tam, gdzie miało
być muzeum norweskie, jak była Pani Dyrektor Baranowa, to tam był porządek,
naprawdę. A teraz, nie wiem, kto tam jest, i żeby naprawdę doprowadzić do
porządku tutaj od ul. Świętokrzyskiej. Tam za przystankiem, wzdłuż tych
budynków, żeby naprawdę doprowadzić, bo to źle wpływa na wizerunek.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, proszę
Państwa, zanim zakończę obrady dzisiejszej sesji, chciałabym serdeczne
życzenia imieninowe złożyć Radnemu Pawłowi Celebańskiemu, ponieważ tak
się składa, że dzisiaj są jego imieniny. Szanowny Pawle! Dużo zdrowia Ci
życzymy, przede wszystkim sukcesów w pracy i sukcesów na niwie społecznej
no i co – żebyś był zadowolony z tego wszystkiego, co dokonujesz, co robisz na
swoim osiedlu, a jednocześnie takiego szczęścia rodzinnego. Wszystkiego
dobrego
Radny P. Celebański – Serdecznie dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, w takim razie
kończę obrady XLVI sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godzinie 17.16.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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