PROTOKÓŁ NR XLVII/2017
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 21 lipca 2017 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14.02.
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: Kamil Długosz, Dariusz Kaszuba, Kamil Stelmasik, Daniel
Strojny, Artur Zawadzki.

Do porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa Radnych ma
uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Proszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Chciałbym wypowiedzieć się na początku tej sesji w tematach, które
dotykają naszych mieszkańców najbardziej i mam tutaj taki duży dylemat. Za
chwilę go wyjaśnię. Chcę wprowadzić do porządku obrad punkt, który
mielibyście Państwo przegłosować, a mianowicie zwiększyć dotację na szpital
powiatowy, zwiększyć dotację na zakup echa serca. To echo serca jest potrzebne
mieszkańcom miasta, mieszkańcom naszego regionu, powiatu – i bez względu
na przeciwności, złośliwości, chcę być ponad tym, bo wiem, że tak jak Państwo,
wybrani zostaliśmy przez naszych mieszkańców, to im mamy służyć i to oni
będą nas oceniać. Stąd z tego miejsca chcę zawnioskować do Państwa Radnych,
abyśmy wprowadzili do budżetu dodatkowe pieniądze. I przekazali w sumie
kwotę 311.999 zł na zakup specjalistycznego aparatu – echa serca dla szpitala
ostrowieckiego. Oby on nikomu nie służył, ale niech on będzie, niech on będzie
dodatkowym wyposażeniem naszego szpitala.

Drodzy Państwo! Nie będę się odnosił w trakcie interpelacji do tematu, który
bulwersuje wszystkich, a mianowicie wstrzymania robót na basenach, na
inwestycji „Rawka od nowa”. Szanowni Państwo! Zawsze wychodziłem
z założenia, że nie wszyscy muszą pomagać, wystarczy, żeby nie przeszkadzali.
To społeczeństwo – powtórzę – ocenia nas z naszych działań. Ja chciałbym
pięknie się różnić i konkurować na zasadzie takiej: my budujemy Rawszczyznę,
niech inni wybudują stadion lekkoatletyczny, bądź inny obiekt, który będzie
służył naszym mieszkańcom. Stąd nie chcę tutaj wchodzić w kolejne dyskusje,
które niczego nie przynoszą. Bez względu na rozwój sytuacji te baseny będą
wybudowane. Te baseny nie są basenami Górczyńskiego. Te baseny są
basenami mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i to dla naszych
mieszkańców realizujemy to zadanie. Ono zostanie dokończone, myślę, że
w bardzo krótkim czasie. Tutaj jestem przekonany, że Wydział Infrastruktury
Komunalnej z Naczelnikiem Krzysztofem Kowalskim i firma, która jest firmą
wyłonioną w przetargu i która reprezentuje gminę podwójnie, bo to ta firma ma
za zadanie zaprojektować i zrealizować w takim cyklu „zaprojektuj i wybuduj”
– i ma pełne pełnomocnictwo od miasta na realizację tego zadania.
Drodzy Państwo! Tyle z mojej strony, chcę podkreślić jeszcze raz, że jest mi
podwójnie przykro, że tego typu sytuacje mają miejsce, bardzo łatwo jest
zmącić wodę, nie trzeba wiele rozumu do tego. Natomiast wiele wysiłku, wiele
wiedzy i umiejętności trzeba, aby tę wodę złagodzić. To taka dygresja na
koniec. Łatwo też jest zepsuć opinię inwestycyjną w mieście, nas obserwują
inni, potencjalni inwestorzy, którzy też chcieliby tu lokować się i będą się teraz
3 razy mocniej zastanawiać, czy warto i dlaczego w Ostrowcu. Stąd taka
podwójna przykrość. Ale jeszcze raz pomimo to, zwracam się z apelem do
Państwa Radnych, abyśmy przegłosowali i abyśmy tę kwotę 311.999 zł
przekazali do Starostwa Powiatowego jako kolejna dotacja, jako kolejny
element, bo to służy nam wszystkim, naszym mieszkańcom bez względu na
opcje polityczne, bez względu na zapatrywania, to ma służyć nam wszystkim.
Jeszcze raz dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa chciałby wnieść zmianę do porządku obrad? Myślę, że w związku z tą
propozycją Pana Prezydenta winniśmy wnieść również zmianę do porządku
obrad dotyczącą projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r. – zresztą ten temat
omawialiśmy na Komisji Budżetu, też. To by była druga zmiana do porządku.
Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze jakieś zmiany? Nie widzę. W takim razie,
proszę Państwa, przegłosujmy te 2 zmiany, osobno, do porządku obrad. Jako
pierwszą zmianę uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu? Kto jest za naniesieniem tej zmiany do porządku obrad? Kto
jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przyjęliśmy tę poprawkę do
porządku.
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I drugi – jeszcze jeden punkt wprowadzony do porządku – a mianowicie projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2017 – kto jest za przyjęciem tej poprawki do porządku?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że również drugą poprawkę
przyjęliśmy.
A zatem, szanowni państwo, przegłosujemy porządek obrad w całości. I tak:
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017 – będzie to punkt 9, natomiast projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostrowieckiemu – będzie to punkt 10. I dotychczasowy punkt 9
przyjmuje teraz numer 11 – to jest projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2017 – 2023 – i jak pamiętamy – na Komisji Budżetu był zmieniony
załącznik nr 1do projektu uchwały. A więc z tym załącznikiem do porządku
wchodzi ten projekt uchwały.
Kto jest za tak zaproponowanym porządkiem obrad dzisiejszej sesji? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek sesji przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni Rady Miasta jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
12 czerwca i 29 czerwca 2017 r.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
II.

1)
2)
3)
4)
5)

zmiany nazwy ulicy,
zmiany nazwy ulicy,
sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu,
nabycia nieruchomości,
wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
6) uchwalenia zmian „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2017 r.,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2017 r.,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu,
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11) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023.
IV. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
V. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie
od 21 czerwca do 12 lipca 2017 r.
VI. Sprawy różne.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy w takim razie do
realizacji porządku obrad dzisiejszej sesji.
Ad II/Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 12 czerwca i 29 czerwca 2017 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Punkt II dzisiejszej sesji to jest
przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
12 czerwca i 29 czerwca 2017 r. Protokoły jak zwykle są dostępne dla Państwa.
Czy Państwo Radni mają uwagi do tych protokołów? Nie widzę. W takim razie
najpierw przegłosujemy najpierw protokół z sesji Rady Miasta z 12 czerwca
2017 r. – kto jest za przyjęciem tego protokołu? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że protokół przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta z dnia
12 czerwca 2017 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny protokół z dnia
29 czerwca 2017 r. – kto jest za przyjęciem tego protokołu? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że również i ten protokół przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta z dnia
29 czerwca 2017 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny punkt obrad naszej
dzisiejszej sesji, to jest „Podjęcie uchwał w sprawach”.
Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jako pierwsza jest zmiana
nazwy ulicy z ulicy Lucjana Rudnickiego na nazwę Mariana Raciborskiego.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową. Poproszę
Wiceprzewodniczącą Komisji o opinię komisji.
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Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej – U. Uba – Pani Przewodnicząca!
Komisja Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Poproszę radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Podejmujemy dzisiaj dwie kolejne uchwały zmieniające nazwy ostrowieckich
ulic w ramach ustawy o zakazie propagowania komunizmu. To dobrze, że te
dwa nazwiska przestaną już funkcjonować w przestrzeni publicznej, ale przy
okazji będąc przy głosie chciałbym też powiedzieć, że w ostatnich dniach
Prezydent Polski podpisał nowelizację tej ustawy, która będzie dodatkowo
regulować usunięcie obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym. Tutaj
miałbym na myśli, że należałoby się zastanowić nad przyszłością pomnika
Krzyża Grunwaldu w Parku Miejskim. Tak, że myślę, że i przed zespołem,
którym Pani kieruje, i przed nami, przed radą, będzie dodatkowa praca.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Myślę, Panie Radny, że
na pewno zespół nie pominie tego tematu tak, że proszę być spokojnym. Czy
Państwo Radni mają jeszcze uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim
razie… A proszę jeszcze radnego Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Przecież ja mówiłem wyraźnie, nie ma ludzi z Ostrowca,
ostrowiaków, zasłużonych, żeby te ulice ich imieniem i nazwiskiem? Ja już,
teraz to mi do głowy, i ludzie mówią, że żadni to są ostrowiacy w tej komisji.
Któż tam jest? To są ludzie przyjezdni. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panie Radny! Ja od
kilkudziesięciu lat mieszkam w Ostrowcu, przewodniczę temu zespołowi,
a zatem… Myślę, że zespół jest właściwie wybrany i z tego, co się
zorientowałam, to ludzie posiadają wiedzę i historyczną, i rozmawiamy
o różnych tematach na komisji. Proszę Państwa! Zostaliśmy wybrani
zarządzeniem Prezydenta Miasta do sprawowania, do wykonania tych
czynności, do jakich zostaliśmy zobowiązani, no i trudno – musimy się
wywiązywać z tego, lepiej czy gorzej. Państwo również możecie zgłaszać swoje
propozycje, przecież zespół jest otwarty, również i na uwagi Państwa Radnych,
jeśli macie propozycje co do zmiany nazw ulic. Tym bardziej, że my
korzystamy z różnych podpowiedzi i w sumie nic się nie dzieje, jeśliby pan
radny, jeśli ma jakąś propozycję, zgłosił do zespołu. Bardzo proszę… Proszę
złożyć do zespołu. Czy są jeszcze uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę.
W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu
uchwały dotyczącym zmiany nazwy ulicy na ulicę Mariana Raciborskiego? Kto
jest za? No ja nie widzę. Bardzo media przepraszam, ale nie widzę. Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 14 osobach za, 2 osobach wstrzymujących
i 1 przeciw podjęliśmy uchwałę. No właśnie nie widać za bardzo. W takim razie
kto się wstrzymał jeszcze raz? 3. I przeciw? Czyli przy 13 głosach za,
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3 wstrzymujących i 1 przeciwnym przyjęliśmy projekt uchwały odnośnie
zmiany nazwy ulicy.
Radni RM – stosunkiem głosów: 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym
i 3 głosach wstrzymujących się – podjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy.
Patrz uchwała Nr XLVII/60 /2017 – załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – kolejna zmiana nazwy ulicy
dotyczy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Rodzinną. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Samorządową. Proszę Wiceprzewodniczącą Komisji
o opinię komisji.
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej – U. Uba – Pani Przewodnicząca!
Komisja Samorządowa 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, kto jest za przyjęciem zmiany nazwy ulicy – ulicy Rodzinnej?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przy 3 głosach
wstrzymujących i 14 głosach za, przyjęliśmy nazwę ulicy z Leona
Kruczkowskiego na ulicę Rodzinną.
Radni RM – stosunkiem głosów: 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 3 głosach wstrzymujących się – podjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy.
Patrz uchwała Nr XLI/61/2017 – załącznik nr 3 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu w rejonie
ulicy Bałtowskiej. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu.
Poproszę Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego działek gruntu w rejonie ulicy Bałtowskiej – kto jest
za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego działek gruntu.
Patrz uchwała Nr XLVII/62/2017 – załącznik nr 4 do protokołu.
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4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości w rejonie ulic Samsonowicza i Tomaszów
o powierzchni 0,2974 ha. Projekt był opiniowany również przez Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczącego o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi do
projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości w rejonie ulic
Samsonowicza i Tomaszów. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto
jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Patrz uchwała Nr XLVII/63/2017 – załącznik nr 5 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza, zabudowanej
pawilonem handlowo – usługowym. Projekt uchwały był również opiniowany
przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi do
projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przedłużenie okresu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę również podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody
na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr XLVII/64/2017 – załącznik nr 6 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy uchwalenia zmian „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Samorządową i Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczących o
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przedstawienie opinii komisji. Proszę Wiceprzewodniczącą Komisji
Samorządowej o opinię.
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej – U. Uba – Pani Przewodnicząca!
Komisja Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do tego projektu uchwały? Proszę radnego Andrzeja Pałkę
o zabranie głosu.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Mili Goście! Z gospodarką odpadami mamy
różnie, bardzo często się to przewija u nas na spotkaniach, na sesjach. Boję się
jednego, mamy 5 kolorów dzisiaj, na 5 będziemy segregować dzisiaj nasze
odpady, czy czasem ich nie przybędzie w postaci dzikich wysypisk na zewnątrz?
Jeżeli za worki będzie płacić osoba, która będzie tworzyć odpady, jak dzisiaj
gdzieś jeszcze znajdujemy je w lasach? Dziękuję bardzo. Prosiłbym rozważyć
również i to, o czym wspomniałem. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie proszę
o przegłosowanie projektu uchwały dotyczącego uchwalenia zmian
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski” – kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przy 16 głosach za i 1 wstrzymującym się –
przyjęliśmy projekt uchwały.
Radni RM stosunkiem głosów – 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 1 wstrzymującym się – podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia zmian
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski”,
Patrz uchwała Nr XLVII/65/2017 – załącznik nr 7 do protokołu.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy, jest w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Tu proszę Państwa jest zmiana, dostaliśmy przed
sesją taką drobną zmianę do uzasadnienia, mianowicie w projekcie tej uchwały
jest zmiana zamiast „wejdą w życie” – „znajdą zastosowanie”. I jeśli jest to tak
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subtelna różnica, że prosiłabym radcę prawnego o wyjaśnienie tych
sformułowań, czym się to różni.
Radca Prawny UM – G. Partyka – Szanowni Państwo! Zmiana ta wynika
z wprowadzonego rozporządzenia Ministra Środowiska szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie to weszło
w życie od 1 lipca, natomiast nie ma ono zastosowania dla obecnie
obowiązującej ustawy na odbiór odpadów, przepraszam umowy. Nowa umowa
będzie obowiązywała od 1 stycznia, w związku z tym te przepisy również
znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2018 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Myślę, że jest to
zrozumiałe. Czy Państwo Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie
widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – 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
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Patrz uchwała Nr XLVII/66/2017 – załącznik nr 8 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2017 r. Projekt był opiniowany przez Komisję Budżetu.
Proszę Przewodniczącego o opinię Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę radnego Artura Głąba o zabranie
głosu.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Jesteśmy przed głosowaniem uchwały zmieniającej budżet gminy, w której
czytamy, że proponuje się zwiększyć o kwotę 335 tysięcy planowanych
wydatków inwestycyjnych związanych z zadaniem pn. „Modernizacja otwartych
basenów przy pływalni „Rawszczyzna””. Jesteśmy ciekawi, Panie Prezydencie,
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jak się to ma do obecnej sytuacji, skoro inwestycja została wstrzymana, a my
mamy przekazywać kolejne kwoty?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę w takim razie, Panie
Prezydencie, o odpowiedź.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Jakby Pan Radny doczytał, to by zrozumiał,
że część z tych pieniędzy ma być przeznaczona na II etap, ale wiem, czy warto
ten II etap, czy ten II warto realizować z takim podejściem. Jest mi podwójnie
przykro, że takie insynuacje są tutaj rzucane.
Drodzy Państwo! Wykonawca, który realizuje to zadanie, któremu przerwano to
zadanie, nie dostał od miasta żadnej złotówki. Natomiast w uzasadnieniu ma
Pan literalnie napisane. Mieliśmy pomysł, aby II etap rozpocząć jeszcze w tym
roku, żeby nie było dyskusji, że robimy to tylko w okresie wyborczym, ale
widzę, że i to przeszkadza Państwu, i to też jest solą, kością niezgody. Mnie
naprawdę jest przykro, jeszcze raz powtórzę: my budujemy to dla naszych
mieszkańców. Jesteśmy ponad tym. Te baseny są basenami wszystkich
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Gdybym tak z zawiścią i zazdrością
podchodził, to nie powinienem przekazać, nie powinienem proponować
Państwu, abyście kupili ten aparat echo serca za 319.999 zł. To proszę
zrozumieć. Czy Panu nie jest przykro, że Pana dzieci nie pójdą w tym roku na te
baseny otwarte? Powinniśmy wszyscy robić, wszyscy powinniśmy robić
wszystko, że dopuścić do wybudowania tych basenów, żeby bez zbędnej zwłoki,
nie czekając na 21 dni, ułatwić temu wykonawcy, żeby on to zrobił. Mnie jest
podwójnie przykro, bo w dniu dzisiejszym jest kolejna kontrola, teraz na plac
zabaw przy basenach i też jest wstrzymane, chociaż de facto jest faktycznie
wybudowany. Nie zastanawia Pana to? Przecież wszyscy jesteśmy tutaj
z wyboru mieszkańców. Za jakiś okres czasu ci mieszkańcy dokonają
weryfikacji, część z Państwa wejdzie do rady, część nie wejdzie, będzie pełnić
funkcję, nie będzie pełnić funkcji, ale tu wszyscy, żyjemy, mieszkamy. Ja bym
chciał, żeby Państwo doradzali gdzie indziej też, jak pomóc, nie przeszkadzać,
tylko jak pomóc, jak wzmocnić, jak wesprzeć, nawet jak są jakieś uchybienia, to
wezwać do uzupełnienia, bo od tego wszyscy są, żeby to popoprawiać. I tu nikt
łaski nie robi. Natomiast jeszcze raz, ja wokół siebie mam osoby, które w tym
mieście mieszkają i które w tym mieście żyją. I proszę to wziąć pod uwagę, bo
myślę, że to nie Pan Radny doradza niektórym, że pewne osoby pojadą do
Warszawy, pojadą gdzieś do swoich miast, w inne województwa, a my tu
zostaniemy w tym mieście. To taka sugestia do wszystkich. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. W takim
razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017?
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że przy 16 głosach i 1 wstrzymującym przyjęliśmy
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uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok
2017.
Radni RM – stosunkiem głosów: 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 1 wstrzymującym się – podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
Patrz uchwała Nr XLVII/67/2017 – załącznik nr 9 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały,
również zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017. Projekt uchwały dostaliśmy przed
posiedzeniem Komisji Budżetu. I również mamy go w dokumentach, projekt był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017 – kto jest za przyjęciem
projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przy
16 głosach za i 1 głosie wstrzymującym przyjęliśmy uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017.
Radni RM – stosunkiem głosów: 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
Patrz uchwała Nr XLVII/68/2017 – załącznik nr 10 do protokołu.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu. Projekt uchwały również otrzymaliśmy przez posiedzeniem
Komisji Budżetu i obradowaliśmy na jej temat. 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 – Również ten projekt był
opiniowany przez Komisję Samorządową. Proszę Wiceprzewodniczącą Komisji
o zabranie głosu.
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej – U. Uba – Pani Przewodnicząca!
Komisja Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi do
projektu tej uchwały? Proszę Radnego Marcina Marca o zabranie głosu.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Goście! Ja mam takie dwie uwagi, właściwie jedną uwagę i jedno
pytanie. Pierwsza dotyczy tego, że jak na poprzedniej sesji mówiliśmy,
dopytywaliśmy wielokrotnie, czy na komisji, czy na sesji, czy kwota 200 tysięcy
będzie wystarczająca, no to zapewniali Państwo, że będzie. Okazuje się, że nie
jest. Więc tak trochę nie wiem, jak się teraz odnieść do tego.
Natomiast druga rzecz, to jak się ma podejmowanie tej uchwały w kontekście
pisma sygnowanego przez Starostę Eligiusza Micha do Pani Przewodniczącej
Rady Miasta, gdzie jawnie sugeruje się jednak, że no zakup aparatu
echokardiograficznego, no nie jest koniecznie – że tak powiem –
zainteresowany szpital, a sugeruje inne rozwiązania. Czy teraz jak podejmiemy
tę uchwałę, to czy nie będzie, że znowu szpital tego nie przyjmie, powiat tego
nie przyjmie, będziemy znowu przerzucać na coś innego, no ja nie wiem, no jak
to się ma do tego pisma? Bo mnie to interesuje po prostu. Oczywiście, to pismo
jest dziwne, moim zdaniem, to tyle mogę powiedzieć. Ja oczywiście poprę tę
uchwałę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę Radnego
Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Znaczy ja tutaj podzielam troszeczkę zdaniem Pana Radnego
Marca, bo może zdarzyć, że onkologia – nie może być, echo serca – nie może
być, nie wiadomo co – nie może być. „Rawszczyzna” – nie może być. Nic nie
może być w tym mieście według niektórych naszych przedstawicieli narodu
naszego. Ale przez to, że czuję się troszeczkę wnioskodawcą tej uchwały, bo jak
Państwo przypominają, na poprzedniej sesji, w imieniu części klubu
KWW Jarosława Górczyńskiego zgłaszałem tą prośbę o dofinansowanie, a Pan
Radny Marzec – będąc niedługo po 40-tce – będzie wiedział, że można mieć
wtedy problemy sercowe i echo serca też się przyda. I coraz więcej mężczyzn,
i nie tylko mężczyzn w naszym mieście, wymaga takiej opieki kardiologicznej,
zwłaszcza że niektórzy przysparzają naprawdę dużo, dużo nerwów nam,
mieszkańcom Ostrowca. Chciałbym podziękować Prezydentowi, że bez
względu na to, na zachowania innych samorządowców, bez względu na to, tylko
w trosce o swoich mieszkańców, pochylił się nad tym i razem z Panią Skarbnik
znaleźli brakujące pieniądze. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę o zabranie
głosu Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Ja już od dłuższego czasu jestem zszokowany tym, co wyprawia
Pan Starosta Duda. To, co zgłosił Pan Prezydent i nasza Rada Miejska, wszystko
neguje. Wszystko neguje, że niepotrzebne są pieniądze. Przecież to nie on
decyduje, bo my decydujemy i wszystko chcemy dla dobra naszego
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społeczeństwa, naszych mieszkańców miasta i powiatu. I utarczki polityczne to
są najgorsze łobuzerstwo, które tamten pan uprawia, z całą ekipą. No nie może
tak być. I ja może teraz pociągnę ten wątek, tylko Pani Przewodnicząca, czy
mogę?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Nie wiem, w jakim temacie, Panie
Radny. Czy w tym temacie też?
Radny Wł. Sajda – No to się tyczy wszystkiego.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – To proszę w takim razie.
Radny Wł. Sajda – Jest tu Pan Radca Prawny, żeby Pan odpowiedział nam,
wszystkim tu, Radnym, no a media przekażą to mieszkańcom naszego miasta
Ostrowca. Żeby Pan się odniósł do pisma z dnia 4 lipca 2017 r., do – dyrektorzy
jednostek powiatu ostrowieckiego – wie Pan, o czym mówię? I żeby Pan się do
tego pisma odniósł, czy tak człowiek na takim stanowisku powinien takie pismo
do jednostek podległych wysyłać? To jest karygodne! Ludzie już się śmieją
w większych miastach Polski. I następne mam, Panie Mecenasie, żeby Pan się
odniósł, z pisma Kielce, dnia 14.04, 17 rok, do powiatu przyszło 24.04.2017 –
Pan Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki. Wystąpienie pokontrolne. Żeby Pan
się odniósł do tego, tu się szkaluje naszą Panią Wiceprezydent, Prezydenta
naszego miasta. I żeby się Pan odniósł do tego pisma, dlaczego nie było to
podane do publicznej wiadomości, Panie Mecenasie, tylko to zostało ukryte.
Wiem Pan, co mówią mieszkańcy? To jest hańba. Hańba i jeszcze raz hańba. Tu
się zarzuca nam, w mieście, że przekręty są, donosy donosicie, to jest najgorsze
łobuzerstwo, donosić na kogoś. A siebie jest tragedia, nie mówicie prawdy.
I chciałbym, żeby się Pan szczególnie do tego pisma, jak Pan nie ma, to ja mogę
Panu to przekazać. Ja mogę Panu to przekazać. Bo ludzie to już w całym
Ostrowcu mówią i nie tylko w Ostrowcu. I z czym to do ludzi? Kto robi
ferment, kto robi zamęt? Ale już w niedługim czasie ludzie się dowiedzą
niezłych rzeczy. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Prosił o zabranie głosu
Pan Andrzej Pałka – proszę bardzo.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Mili Goście! Tak, jak na wstępie już
powiedziano, że różnie z dotacją może być, może być zwrócona. Ja nie zapomnę
drogi, o której później pojawiło się wielkie pismo, że myśmy nic nie dali do
pomocy. To jest tak, jakby daję ci pieniądze, a ty mówisz, nie chcesz, a za
chwilę powiesz – mnie to nie chciano dać. Wszyscy wokoło dają, wszystkie
gminy wspomagają za wyjątkiem tej największej gminy, jakie jest miasto
Ostrowiec. Tak, jak tu już kolega radny przed chwilą wspomniał, będę się
odnosił tylko do tego projektu.
Mili Państwo! To niekoniecznie dorosły – jak to się mówi – na badania, zaczyna
się od najmniejszego, jak to się mówi – jeszcze się nie urodził, a już trzeba
pomagać, już trzeba patrzeć, bo im wcześniej, to myślę – Pani Doktor jest
vis’a’vis mnie, to wie najlepiej. Im wcześniej, to da się wszystko uratować,
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wszystko uleczyć, a później to tylko można ponarzekać. Myślę, że te głosy,
jakie tu od nas padają, myślę, że tu nasze miejscowe media, które ten temat
podniosą dalej – do Pana Starosty. Czy czasem się coś tu nie pomieszało? A być
może takich doradców ma i trzeba to zweryfikować? Chyba od tego trzeba
zacząć. No czyż te drogi, czyż to, co wspomagamy – szpital, to nie jest dla nas?
I to jest pytanie takie otwarte. Chciałbym, gdyby tu Pan Starosta siedział, od
razu bym prosił o tę odpowiedź. Bo to jest niemożliwe, jesteśmy w jednym
mieście, w jednym miejscu, dzieli nas praktycznie jedna ulica. Może inaczej,
dwa rzędy budynków. I to jest następna ulica. No Moi Kochani! Nie wiem,
chyba Pan Starosta – co prawda – w nazwisku Duda, zacne nazwisko, bo
Prezydent Rzeczypospolitej, ale tutaj, to czy czasem chyba nie wiem, czy nie
winien zmienić nazwiska, bo gdyby to główny prezydent słyszał, to coś by może
tutaj poruszał. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa Radnych
chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Proszę o zabranie głosu Radnego
Arona Pietruszkę.
Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Jakiś czas temu na jednej z rad gościł u nas Przewodniczący
Rady Powiatu. Prosił o współpracę, prosił o wspólne działania. Pięknie to
wszystko wygląda, jeśli chodzi o tę współpracę naprawdę. Ja jako radny Rady
Miasta, i tak jak kolega radny Mariusz Łata wspominał, działamy na rzecz
mieszkańców i będę również za przeznaczeniem pieniędzy na zakup i pomoc
szpitalowi powiatowemu. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Panią Skarbnik
o zabranie głosu.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Rzadko odzywam się w tematach tutaj takich, ale tutaj muszę powiedzieć jedną
rzecz. Ustawodawca przewidział udzielania pomocy finansowej innym
jednostkom samorządu, ale nie ma być to – bo tutaj Pan Radny Marzec wrócił
do poprzedniej komisji – przede wszystkim nie jest to obowiązek, bo my mamy
wykonywać swoje zadania. A Państwo sami wiecie, jak budżet mamy napięty,
prawda, ile Państwo tutaj naszych potrzeb zgłaszacie. A po drugie ma być ta
pomoc, czyli nie finansowanie w całości tych zadań. Stąd tutaj, żeby nie
traktować tego w jakiejś formie, no że tak powiem, nie lubię tego słowa, ale
złośliwości, że ta dotacja jest w takiej kwocie, że złotówkę musi dodać powiat.
Czyli jest 319.999. Dlatego że można sobie wcisnąć w googlach,
w czytelnictwie, że my mamy sobie wzajemnie pomagać. Nawet był taki okres
w finansach publicznych, że ustawa, do której do samorządów stosowało się
przepisy do budżetu państwa, że dotacje celowe, inwestycyjne, one powinny
stanowić tylko 80% kosztu. Teraz to już znikło w takim sensie w ustawie, ale
w czytelnictwie różnych mądrych osób, nie takich jak ja, jeszcze mądrzejszych,
profesorów ekonomii jakichś, można sobie poczytać, że to ma być tylko
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w formie pomocy. I tutaj jest praktycznie, tylko brakuje złotówki jednej na
zakup urządzenia, gdzie powiat wskazał nam w piśmie kwotę. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Proszę Państwa!
Pozwolicie, że sobie pozwolę na taką dygresję, akurat w tym temacie.
Wysoka Rado! Panie Prezydencie! W całej rozciągłości utożsamiam się
z głosem, zarówno tu kolegów przedmówców, zarówno Pana Sajdy, Pana Pałki,
jak również Arona Pietruszki – Radnego. Uważam, proszę państwa, że to jest
karygodne, żeby Starosta zachowywał się w taki sposób, w jaki się zachowuje.
Przecież my wszyscy robimy wszystko, będąc tu radą miasta, żeby sprostać
oczekiwaniom naszych mieszkańców. Wszystko, co robimy, to są cały czas
kłody pod nogi. A wszystko to są bardzo ważne rzeczy, zarówno związane ze
szpitalem, związane z Rawszczyzną, związane z wieloma sprawami, które
dotyczą licie mieszkańców i wszystkie pieniądze, które chcemy przeznaczyć,
czy dofinansować jakiekolwiek szczytne cele, są w każdym momencie
odrzucane, albo w jakiś sposób są pisma do nas wypisywane, jakie ostatnio
otrzymaliśmy, że proponuje nam się zupełnie inne jakieś tam przedsięwzięcia
dla szpitala, bo się komuś nie podoba, że my chcemy echo serca zakupić dla
mieszkańców. Mam taki pomysł. Może my byśmy wspólnie jako radni wystąpili
z apelem do Starosty, niech się wreszcie opamięta. Najwyższa pora, żeby
wreszcie przejrzał na oczy i zorientował się, że również służy tym
mieszkańcom, mieszka w tym mieście. Może wreszcie ten nasz głos gdzieś tam
do niego dotrze. Taki jest mój pomysł, nie wiem, jak Państwo zareagujecie na
ten temat, na ten pomysł, ale myślę, że coś musimy robić. Bo przecież nie
możemy w dalszym ciągu tak siedzieć i ten nasz głos, jakiś tam, dociera, nie
dociera, i ciągle się wozimy. Myślę, że taki apel byłby niezbędny.
Aron Pietruszka chciałby jeszcze zabrać głos, proszę bardzo.
Radny A. Pietruszka – Tak, Pani Przewodnicząca, może ja jeszcze dodam, że to
może Pan Starosta powinien wzmożyć nadzór nad szpitalem, bo tam się nie
dzieje najlepiej i za chwilę może być tak, że zobowiązania placówki przekroczą
zobowiązania powiatu. Tak na zakończenie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze
Włodzimierza Sajdę o zabranie głosu.
Radny Wł. Sajda – Ja tylko krótko powiem, że do Pana Starosty nie ma co
występować z apelem. Tylko z apelem żeśmy wyszli do naszych mieszkańców
miasta Ostrowca. Bo to tylko do nich, bo tam to już szkoda pisać. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ale myślę, że również do Pana
Starosty mogłoby takie pismo dotrzeć, chociaż w zasadzie powinniśmy tak: taki
apel wystosować do mieszkańców, niech się mieszkańcy zorientują, kto nam
przeszkadza w naszych szczytnych celach i uchwałach, jakie podejmujemy na
ich rzecz.
Czy wszystkie kwestie zostały wyczerpane w tym temacie, czy jeszcze ktoś chce
zabrać głos? Proszę jeszcze radnego Andrzeja Pałkę.
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Radny A. Pałka – Przepraszam, że nie dopowiedziałem, ale to akurat
przesunąłem się w wątku wypowiedzi, Pani Przewodnicząca. Kochani! Ja to
tylko jedno powiem. Zawsze pamiętamy, świąteczną orkiestrę, Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, przepraszam. I zwróćmy uwagę, są zasilane, są
wzbogacane o wiele cennych urządzeń różne ośrodki. A my nie świąteczna
orkiestra, tylko wielka wola Pana Prezydenta, szukającej tak, jak tu kolega
Mariusz wspomniał, kolega radny, w naszej Skarbnik, i nas tutaj
„przyklepujących” temat – pomóżmy, bo to jest potrzebne, bo ludzie o to, bo
ludzie – podkreślam, mieszkańcy nie tylko miasta Ostrowca o to pytają.
Przyjeżdżają mieszkańcy z powiatu, spoza powiatu i trzeba na to tak spojrzeć,
i myślę, że może to też pomoże. Tam Pan Owsiak się nie pyta, czy
potrzebujecie, mamy to do wstawienia. I każdy otwiera ręce, przyjmuje temat.
A tutaj? Nie wiem, co powiedzieć. Bardzo smutne. Leżałem na tym oddziale,
nie ukrywam wcale i to, co można by jeszcze wzbogacić, co poprawiłoby – jak
to się mówi – diagnostykę, no to szkoda, że to takie podejście. A może ktoś tam
przekłamał w tłumaczeniu, w wyjaśnianiu Panu Staroście, dlatego tak się dzieje?
Dziękuję. To jest tylko pytanie, retoryczne.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę, Urszula Uba
zabierze głos.
Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo! Tak mnie naszła w tej chwili myśl, powiem to, co myślę, co
zamyśliłam. Daliśmy rękę, chcą całą głowę, i cały tułów, i całych nas.
Słuchajcie Państwo! To jest dla nas, mieszkańców. Tak, jak Państwo tutaj
wszyscy powiedzieli, nie rozumiem jednego: skoro absolutorium Pan Starosta
dostał jednogłośnie, ekstra, no opozycja sprzeciwiła się, pięknymi kwiatami
został bardzo pochlebnie przywitany, podziękowane, że bardzo pięknie pracuje,
a w szpitalu się dzieją takie cuda? Że on w tej chwili nam pisze tu pismo, nie –
my nie chcemy echokardiogramu, tylko chcemy aparat do znieczulenia. Nie
rozumiem. To znaczy, że nic nie ma w tym szpitalu? Co tu jest grane, na litość
Boga? To my musimy wyjeżdżać stąd, z Ostrowca, i jechać do Kielc, do
Opatowa, żeby tam nas ratowano? No nie rozumiem, jesteśmy ludźmi w sumie
w wieku takim mocno dojrzałym. Tym bardziej, że te choroby postępują
w okropnym tempie, w okropnym tempie. Niech się ogarnie, niech ten odda ten
szpital w ręce – tak jak było kiedyś – szpital miejski, niech odda z czystym
kontem. I wtedy, wierzę w to mocno, tu jako Rada Miasta, Prezydent, stanie na
wysokości i ten szpital będzie miał pole do popisania. I nie będzie tak, jak w tej
chwili, że my dajemy pieniądze, a ktoś sobie życzy jeszcze coś innego. Bo im
się tak chce i koniec. Po prostu nie rozumiem, nie rozumiem Pana Starosty. Nie
rozumiem. Tak, jak tutaj Pan Pałka powiedział, że po prostu powinien
współpracować z naszym Prezydentem, z nami, bo jest wybrany przez
mieszkańców. Nie rzucać kłód pod nogi, nie pluć na nas. Bo my nie jesteśmy…
Przez mieszkańców, przepraszam. I nie jesteśmy tutaj jakimiś, no nie wiadomo,
czy z rogami, chcemy współpracy. A tutaj się robi, sądami się straszy, cały czas
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się kłody pod nogi rzuca, ja dzisiaj rozmawiam z Prezydentem, mówi, że nie
wie, jak się nazywa – jak tak można, ludzie? Na litość Boga! Co ten człowiek
jest winien? Że robi wszystko dla miasta? Który prezydent zrobił tyle, co on
zrobił w tej chwili? Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd! Dziwię się mocno, że
w ogóle jest, zajmuje stanowisko starosty w Ostrowcu. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
radną Joannę Pikus.
Wiceprzewodnicząca RM – J.Pikus – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! A mnie tak naprawdę ciekawi, ile w szpital powiatowy
zainwestował sam Pan Starosta? I jaki sprzęt, ile tego sprzętu, zostało
wymienione i jaki to poszedł na poszczególne oddziały? Czy tak naprawdę
inwestuje tylko i wyłącznie w siebie, czy w szpital? Ja też całkiem niedawno
leżałam w szpitalu i szpital wygląda fatalnie. Warunki, Sanepid… Gdzie jest
Sanepid? Powiatowy ten Sanepid jest. Jak są pacjenci traktowani przez
personel? Ale dziwi mnie jeszcze jedno pytanie, pismo, do którego odniósł się
Pan Radny Sajda. W tym piśmie jest informacja, również sala operacyjna
w oddziale okulistyki nie posiada obecnie stanowiska znieczulenia. Jak są
wykonywane w takim razie zabiegi? Czy ten szpital miał możliwość wpisania
się w siatkę szpitali? Bo w związku z tym, że nie posiada takich stanowisk, no
niestety, nie spełniał wszystkich warunków. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? W takim razie przechodzimy do
głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu – kto jest za przyjęciem
projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że
uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu.
Patrz uchwała Nr XLVII/69/2017 – załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały….
Proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Zaproszeni Goście! Chcę podziękować w imieniu wszystkich
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, naszych gmin sąsiednich, ościennych
i nie tylko, za ten gest dobrej woli, który Państwo wykazaliście głosując za
przekazaniem pieniędzy na to urządzenie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Radną
Joannę Pikus.
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Radna J. Pikus – Panie Prezydencie! To nie Pan powinien dziękować, tylko my
dziękujemy w imieniu wszystkich mieszkańców za to, że jest Pan otwarty na
mieszkańców, nie tylko gminy, ale również całego powiatu. Bardzo dziękujemy.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały, tj. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023 – oczywiście,
łącznie z wymianą, z nowym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Projekt
był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji
o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2017 – 2023 – kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017
– 2023.
Patrz uchwała Nr XLVII/70/2017 – załącznik nr 12 do protokołu.
Ad IV/ Interpelacje i zapytania:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
punktu porządku naszych dzisiejszych obrad, a mianowicie: „Interpelacje
i zapytania”. Prosiłabym Państwa o zgłaszanie się do zabierania głosu w tym
punkcie.
Więc tak mamy: Joannę Pikus, Włodzimierza Sajdę, Włodzimierza Steca,
Andrzeja Pałkę, Artura Głąba, Marcina Marca – kto jeszcze z Państwa? Doszło
jeszcze trzy osoby, mianowicie: Mariusz Łata, Marek Giemza i Kamil Kutryba.
Czy jeszcze jest ktoś z Państwa? W takim razie ogłaszam 15 minutową przerwę.
Przerwa w obradach sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego trwała
od godz. 14.55 do godz. 15.19.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Zapraszam do zabrania głosu
Radnego Stanisława Choinkę.
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Radny St. Choinka – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Goście! Powiem szczerze,
że zwlekałem z tą interpelacją już jakiś czas, ale to co dzieje się wokół naszego
szpitala, jego zadłużenie i ogólna atmosfera zmusza mnie do zadania takiego
pytania Panu Staroście – ewentualnie proszę to zgłosić, jako moją interpelację.
Na szpitalu widnieje napis: „Szpital Miejski”. Ja proponuję, żebyśmy ten napis,
czy ewentualnie Pan Starosta, żeby zmienił ten napis na „Szpital Powiatowy”.
To on, jako nadzorujący zarządza szpitalem, decyduje o tym co się tam dzieje.
Także myślę, że to będzie chyba dobry pomysł, żeby mieszkańcy wiedzieli,
że szpitalem nie zawiaduje miasto, jako że jest tam napis „Szpital Miejski” tylko
Powiat. Czyli zmieńmy tą nazwę na „Szpital Powiatowy” i niech w końcu
będzie jasne. Mieszkańcy będą wiedzieli kto odpowiada za szpital w Ostrowcu.
Dziękuję (interpelacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Panie Prezydencie, ja chciałem ponowić interpelację tzn. się –
przejazdy, przez przejazdy kolejowe na Starym Zakładzie. Ja nie mówiłem, żeby
znaki, które tam są ostrzegawcze, a nie ma torów, żeby te znaki zlikwidować.
Tylko na czas, których nie ma – zatkać folią. Zatkać folią, bo to utrudnia,
bo to zwrócili się przedsiębiorcy do mnie, żeby takie coś – jest możliwość
i można to zrobić. Nie wykopywać, tylko zastawić folią. I otrzymałem
interpelację – co mnie zdziwiło, Panie Prezydencie – na ulicy Traugutta, tam jak
była restauracja „U Romana” – jest po tej topoli taka wysepka i ona szpeci tam
okropnie. To jest za bankiem, tu jak była, jak jest parking. No, przecież to
można w sekundzie załatwić. Tak jak nie mogę się nadziwić, tak jak jest
w Rzeszowie, że właściciel jest, a nie chce zrobić, to obciąża się działkę, posesję
i później przy sprzedaży, ile to kosztowało, to musi ten co kupuje, czy odnawia
te warunki użytkowania, no żeby to uiścił. Jak inaczej to będzie wyglądać nasz
Ostrowiec. No bo właśnie tutaj te dwa miejsca to tak szpecą. I Panie
Prezydencie, najbardziej mnie bulwersuje i mieszkańców, tu jest jak ul. Czysta
ten drewniak tam za komendą – co on się palił. Tam jest tak zarośnięte i tam
przebywają ludzie, no naprawdę w karygodnych warunkach. Ja tam sobie
zajechałem rowerkiem – jak zobaczyłem dwóch ludzi, no to nogi nie mają
w ogóle skóry, tylko aż kości widać – tacy są chorzy. I żeby tam wykarczować,
żeby był dojazd widoczny na tej posesji. Bo to chyba ta posesja nie jest,
nie należy do miasta z tego co się orientuję. Ale to wcześniej były przy domu
prywatnym, były to za Prezydenta Wilczyńskiego i za Pana Wiceprezydenta
Górniaka robione porządki. I myślę, że Pan przychyli się do tego żeby tam
naprawdę to wyglądało jakoś, żeby tam – tam sobie dają w żyłę, dopalacze tam
biorą. No, na prawdę tam jest, żeby tym się zainteresować. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radną Joannę Pikus.
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Radna J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
W ostatnim czasie bardzo dużo się mówi o samowolkach i tutaj nasunęła mi się
jedna myśl – muszę przypomnieć, że na sesji Rady Miasta 4 kwietnia
i 29 listopada zeszłego roku interpelowałam w sprawie wydawania kart pobytu
szpitalnego w czasie niezgodnym z rozporządzeniem ministra Zdrowia z dnia
6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej. Odpowiedź jaką dostałam od Starostwa – nie będę
oczywiście cytowała całej: „W grudniu 2016 r. zwiększono ilość sekretarek
medycznych. 27 grudnia 2016 r. Dyrektor Naczelny wydał Zarządzenie
Nr 70/2016 w sprawę sporządzenia i przekazywania dokumentacji medycznej,
które zobowiązuje do wydawania karty informacyjnej w dniu wypisu pacjenta.
Realizacja zarządzenia będzie monitorowana”. I od razu nasuwa się jedno
pytanie – kto, w jakich terminach, w jaki sposób monitoruje sytuację
bezwzględnego łamania prawa. Nadmienię, iż sama doświadczyłam tego
procederu w zeszłym miesiącu. Na tak ważny dokument czekałam jedenaście
dni. Panie Starosto! To jest niedopuszczalne, bo karta informacyjna pobytu
w szpitalu jest dokumentem, które umożliwia dalsze leczenia. To są pacjenci
niejednokrotnie z powiatu, starsze osoby, niepełnosprawne. Nie każdy ma
możliwość podjechania do szpital codzienni, co drugi dzień, co trzy dni i słyszę:
„No, jeszcze wypisu nie ma. Proszę zapytać jutro.” To jest karygodne
i niedopuszczalne, bo to trwa od zeszłego roku. Nie ma żadnego zarządzenia,
nie jest ono monitorowane. W związku z tym takie pytanie kolejne – tamta
samowolka jest dopuszczalna? Bo to też jest niestety niezgodne z prawem
i na to należałoby zwrócić uwagę. Ile takich sekretarek, jak to jest nazwane –
medycznych – po 27 grudnia 2016 r. zostało zatrudnionych, i ile pielęgniarek
i na jakie oddziały? Bo z tego co się orientuję, a orientuję się dosyć dobrze,
nie ma pokrycia w dyżurach na wielu oddziałach szpitalnych. Ile lekarzy
zatrudnia oddział pediatrii, jaka jest liczba etatów i jak rozkłada się ona na
liczbę godzin dyżurów? Czy nasze dzieci mogą się czuć bezpiecznie? I my, jako
rodzice powinniśmy być spokojni o zdrowie naszych pociech, jeżeli lekarz
pracuje ponad normę? Dlatego proszę o godzinne wyliczenie dyżurów każdego
lekarza na oddziale pediatrii. Jakie działania podjęło Starostwo Powiatowe
w celu utworzenia filii onkologii w Ostrowcu? Bo serce boli patrząc,
jak samorządy, które mają w swoim zarządzaniu szpitale otwierają się
na potrzeby ludzi. W zeszłym miesiącu Dyrektorzy Świętokrzyskiego Centrum
Onkologii i Szpitala Powiatowego w Pińczowie podpisali porozumienie
o utworzeniu w Pińczowie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, o filii. To
mówi samo za siebie. Jakie działania Starosta podjął? Na budynku Szpitala
Powiatowego, to co powiedział kolega Radny, widnieje napis „Szpital Miejski”.
Nie tylko w mojej ocenie, ale w ocenie większości mieszkańców, gdyby to był
faktycznie miejski szpital, nie byłoby z tym żadnych problemów. A dlaczego?
Bo jedynie Prezydent wspiera wszystkie inicjatywy prozdrowotne dla
mieszkańców i otwiera się na ich potrzeby. I jeszcze jedna, ostatnia kwestia
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dotycząca szpitala. Tyle się mówi o parkingu przyszpitalnym – a dlaczego
parking, który jest dzierżawiony od szpitala przy Carincie jest zamknięty?
Pacjenci, którzy dojeżdżają do Carinta nie mają możliwości – ani pacjenci,
ani odwiedzający – nie mają możliwości zaparkowania. Wystarczy otworzyć
bramę i parking by był. Szanowni Państwo! Na wczorajszej konferencji
w Starostwie Powiatowym Pan Starosta odniósł się do kwestii wynagrodzenia
Pana Prezydenta i Pani Skarbnik, a ja w odniesieniu mogę mu powiedzieć tylko
tak: „Drodzy Państwo! Jeżeli Pan Starosta zarobił w skali roku ponad 160 tys.,
to jako mieszkańcy mamy prawo wymagać od niego rzetelnego wypełnia
swoich obowiązków”. To było zacytowane tylko z jedną poprawką.
W uzupełnieniu problemu wynagrodzeń jest jeszcze jedna kwestia, którą należy
podkreślić – w wystąpieniami pokontrolnym, o którym mówił Pan Włodzimierz
Sajda, Pan Radny – pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
po przeprowadzeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej
w Starostwie Powiatowym za 2015 r. z dnia 14 kwiecień 2017 r. czytamy:
„Wynagrodzenie zasadnicze wypłacane w 2015 r. dla Skarbnika było o 800 zł
wyższe od maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego dla Skarbnika Powiatu.
W wyniku wyższego wypłaconego Skarbnikowi w 2015 r. miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę było wyższe
o 952 zł od maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych”. Czy Pan
Starosta odniósł się do zaleceń pokontrolnych i czy ustalono Skarbnikowi
Powiatu wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska zgodnie
z art.36 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych? Czy wystąpiono do
Skarbnika o zwrot nadpłaconej części wynagrodzenia? Dlaczego ten dokument
został opublikowany w zakładce 2016, na co Pan Radny Sajda zwrócił uwagę.
Jeżeli data jest z roku 2017, czyżby coś było do ukrycia? Bo być może ta
samowolka nie dotyczy tych jednostek, które są kontrolowane? Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Włodzimierza Steca.
Radny Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo! Ja mam krótkie dwie interpelacje. Mieszkańcy ul. Iłżeckiej,
Norwida i Wspólnej oraz innych okolicznych ulic proszą o ułożenia chodnika
u zbiegu wymienionych właśnie ulic. Jest tam taki pewien mały kawałek, gdzie
nie ma chodnika. Kończy się chodnik kilka metrów przed końcem Norwida oraz
kilka metrów przed końcem ul. Wspólnej. I wszystkie osoby, które przechodzą
tam, chcą przejść np. do ul. Iłżeckiej albo z Iłżeckiej do tych ulic muszą
przechodzić przez jezdnię, co ewidentnie jest bardzo niebezpieczne i stanowi
potencjalne zagrożenie szczególnie dla dzieci. Bardzo proszę w imieniu
mieszkańców o szybką realizację ich prośby (interpelacja – załącznik nr 14 do
protokołu). I druga interpelacja – zwracam się z prośbą o pilną interwencję
w sprawie naprawy chodnika przy ul. Trzeciaków na wysokości posesji
oznakowanej nr 12. W tym miejscu chodnik – właściwie to kilka kostek – jest
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tak podniesione od korzeni drzew, że już kilka osób się tam potknęło,
przewróciło. Szczególnie jest to bolesne dla dzieci i dla starszych. Przechodzi tą
ulicą mnóstwo osób. Trzeciaków 12. Mieszkaniec tej posesji zgłaszał już ten
problem. Nawet był pracownik odpowiedniego wydziału. No niestety, to jest
człowiek, który – mieszkaniec tej posesji już ma ponad 90 lat, więc nie bardzo
był mi w stanie wytłumaczyć, kto to był. Ale był ktoś z jakiegoś wydziału od
nas, który robił nawet zdjęcia i niestety w tym temacie nic nie zostało do tej
pory zrobione, a przechodnie wciąż się potykają i rozbijają nogi. Bardzo proszę
o pilną interwencję (interpelacja – załącznik nr 15 do protokołu). Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Radnego
Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Mili goście! Panie Prezydencie, mimo
że tak mówimy, o tym co przekazujemy do Powiatu i mamy jakieś tam
problemy jeszcze dodatkowe, jak to się mówi, chciało by się powiedzieć –
wymagania – to niemniej jednak patrzymy dalej na bezpieczeństwo nasze
i w dzień, i w nocy. I sugestia zakupu, albo rozważenia załóżmy – przeznaczenia
kwoty około 5 tys. zł na zakup psa dla Powiatowej Policji. Byłyby to patrole
chyba bardziej respektowane. Taki szkolony pies dałby możliwość nawet
wykrycia, nawet i środków odurzających. To jest jedno. Druga sprawa – ja już
to zgłaszałem na poprzedniej sesji – sprawa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego z ul. Sienkiewicza jadąc w kierunku kościoła
na Piaskach. Skoro w Powiecie – słyszymy – jest tak dobry budżet, który tam
chyba od 20 czy 25 lat nie był tak silny i dobry, to myślę, że w tej sytuacji
będzie to tylko formalność, żeby to nareszcie spełnić. Po pierwsze – lewoskręt
na jezdni jest. To nie to, że trzeba coś przebudowywać. Wystarczy tylko, jak
dobrze rozumiem oprogramowanie do istniejącego oświetlenia tej sygnalizacji
świetlnej. Szkoda, że to tyle czasu mówimy. Ja rozumiem jedno, że końcówka
roku – budżet napięty, brakuje środków, coś się próbuje dopinać. Ale jesteśmy
w połowie tak bogatego budżetu, jakiego jeszcze nie było, to myślę, że nareszcie
ten temat z wokandy naszych spotkań tutaj Rady zniknie. I kolejna sprawa,
Panie Prezydencie bardzo bym prosił o podjęcie stosownych działań w celu
wybudowania chodnika, tj. około 50 m od ul. Sienkiewicza w kierunku
ul. Kolonia Robotnicza. Jest to w okolicy pomnika jaki tam istnieje. No, ja
rozumiem, że nie dało się tego wcześniej wybudować z racji, że była to
własność Stowarzyszenia Mieszkańców ulicy Kolonia Robotnicza. Były tam,
jak słyszeliśmy tu wiele razy na sesjach rozmaitości. Nie będę do tej historii
wracał. Dzisiaj mamy otwarte pole. Myślę, że z materiałów odzyskanych można
to tez poprawić. No bo to tak ciekawie wygląda. Jest chodnik przy
Sienkiewicza, a nie ma jak dojść, ten kawałeczek. Byłoby to bardzo ładnie.
I w tym miejscu korzystając, że jestem przy głosie – Panie Prezydencie,
byliśmy na takim spotkaniu łączonym, tzn. był radny z Gminy Kunów, akurat
byłem również ja poproszony. Chodzi o ul. Bieliny. Chcę podziękować Panie
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Prezydencie za taką ambitną, szybką decyzję w sprawie tej ulicy, poprawy
przede wszystkim stanu technicznego. Ja nie wiedziałem, że tak mieszkańców
może to zbudować, a chcę powiedzieć, że jestem po – nim tutaj przyjechałem –
jeszcze na kontroli, bo dzisiaj temat domknięto – jak pięknie dało się to zrobić.
Trzy gminy, proszę Państwa – Kunów, Bodzechów, którzy są przede wszystkim
właścicielami, my jesteśmy na bardzo małym odcinku – i dało się to wszystko
zgrać, że od nas było coś tam, prawda dane – pojazd, który zaspokoił już
potrzeby. Tam się pojawiło to co było ustalone. Dwa pojazdy przyjechały.
Był sprzęt z Kunowa, z Bodzechowa. Uwałowane, wyrównane. Tylko
dziękować i myślę, że takie rozwiązanie – no, ludzie już się tutaj mówią
wybiorą, ale jak się przygotują, żeby oficjalnie też o tym powiedzieć. I kolejne
podziękowanie – również za poprawę stanu technicznego ławek znajdujących
się wzdłuż ulic gminnych. Mój teren, to ja widzę w całości, ale widzę, że nie
tylko na moim terenie, czyli na os. Kolonia Robotnicza jest to czynione. I w tym
miejscu również chciałbym podziękować Dyrektorowi Zakładu Usług Miejskich
Panu Łukaszowi Dybcowi oraz jego zastępcy Panu Dariuszowi Staruchowi, jak
również nie zapomnę o Pani Prezes Centrum Integracji Społecznej. No bo tutaj
też nasze skwerki – ktoś to obrabia, aż miło popatrzeć. Dziękuję bardzo i oby
tak dalej.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Ja nie chciałbym osobiście wchodzić
w nieswoją kolejkę, bo ja mam tam w dalszej części występować ze swoją
interpelacją, ale ja tylko tu, jako uzupełnienie dla Pana Andrzeja Pałki.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę.
Radny M. Łata – Otóż, z rozmów z Panem Pałką odnośnie skrzyżowania
Sienkiewicza/Żeromskiego/Waryńskiego dowiedziałem się, że dostał
odpowiedź, że jako pierwszy, że żaden inny kierowca nie zgłaszał takiego
zapotrzebowanie na takie skrzyżowanie. Żaden inny kierowca w tym mieście.
poza Panem Radny Pałką, nie zgłaszał. Taka odpowiedź nie nastąpiła. Proszę
Państwa, nie pamiętam dokładnie którego, ale w miesiącu marcu na zebraniu
sprawozdawczym Rady Osiedla Sienkiewiczowskie, gdzie przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w osobie Wicestarosty był obecny, nie wiem czy
duchem, czy ciałem, ale taki wniosek mieszkańców padł – o przebudowę tego
skrzyżowania. Więc, to przynajmniej dwóch ludzi w Ostrowcu zauważyło: Pan
Radny Pałka i mieszkaniec mojego osiedla. Dziękuje.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Chciałbym złożyć interpelację w sprawie miejsc parkingowych dla rodziców
z dziećmi. Wychodząc naprzeciw prośbą i oczekiwaniom rodziców proszę
o wyznaczenie specjalnych miejsc parkingowych dla rodzin z dziećmi. Potrzeba
wyznaczenia takich przestrzeni jest uzasadniona tym, że większość
standardowych miejsc parkingowych jest nieprzystosowana dla rodzin z powodu
odległości między sąsiadującymi samochodami. Jak mówi jedna z mam: „I co
23

mi z tego, że uda mi się wypatrzyć miejsce i zaparkować, jak nie będę mogła
wystarczająco otworzyć drzwi i wyjąc fotelika”. Tylko jedna z wielu
wypowiedzi. Zdaniem rodziców, takie miejsca mogłyby być na parkingach
Urzędu Miasta oraz przy instytucjach miejskich. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Goście! Chciałbym w kilku takich tematach się wypowiedzieć.
Pierwsze dotyczy – no nie, generalnie jestem za zmniejszeniem podatków,
tak powiem – natomiast w jednym wypadku byłbym skłonny, żebyśmy jako
Rada Miasta pochylili się nad tematem zwiększenia stawek podatkowych.
I teraz pytanie natury formalno – prawnej – na ile jest to możliwe, żeby
zastosować zwiększone, czy jakieś maksymalne stawki podatku
od nieruchomości? Dla takich nieruchomości typu zdewastowane jakieś
budynki, jakieś pustostany, tego typu budynki, które szpecą nasze miasto. Po to,
żeby zmusić, jak gdyby delikwenta, który jest właścicielem do tego, żeby albo
uporządkował ten teren, tzn. w uchwale trzeba by było zdefiniować, jaki
budynek musiałby spełniać parametry, czy kryteria po to, żeby go objąć taką
maksymalną stawką. I być może to by zniechęciło kogoś, albo do posiadania
takiego budynku i byłby go skłonny zbyć, np. czy to na rzecz gminy,
czy jakiegoś klienta indywidulanego, albo by po prostu zrobił porządek po to,
żeby płacić mniejszą kwotę podatku. Nie wiem czy to jest możliwe, bo być
może jestem w wielkim błędzie, ale prosiłbym o rozważenie przez Zespół
Radców Prawnych takiego tematu. Jeżeli to jest możliwe, to poddałbym to pod
jakąś dyskusję czy to na komisji, czy kiedyś. Zwracam się również z prośbą
o rozmyślenie nad takim tematem, jak wydzielenie stałych stref rekreacyjnych
w Parku Miejskim. Mam na myśli wydzielenie takiej strefy, po prostu jakiegoś
terenu zielonego po to, żeby można było tam sobie spokojnie usiąść. Tak, jak
ostatnio Państwo widzieć. Część z Państwa Radnych była nawet obecna na
wydarzeniu w postaci „Śniadania na trawie”. Cieszy się to dużym
zainteresowaniem. Tak sobie pomyślałem z gronem swoich przyjaciół z którymi
organizowaliśmy to wydarzenie, czy nie dałoby się na stałe takiej strefy
uruchomić po to, żeby być może – widać tą potrzebę, że mieszkańcy chcą się
w ten sposób spotykać i integrować. Kolejny temat dotyczy odcinka ulicy
Ogrodowej od ul. Chrzanowskiego przez skrzyżowanie z ul. Chrzanowskiego.
To mniej więcej odcinek może długości 100 – 150m do wysokości garaży
po lewej stronie tej ulicy – nie ma w ogóle chodnika, tzn. w pewnym momencie
się chodnik urywa i dalej nie wiadomo tak naprawdę, jako pieszy, którędy się
udać. Często spaceruję tam z żoną i z dzieckiem wózkiem, i powiem szczerze
kiedy spacerowałem jeszcze bez wózka i bez dziecka, no to nad tym nie
myślałem. Ale w tym momencie zacząłem się bać po prostu przechodzić
tamtędy. I pytanie, czy nie dałoby się takiego krótkiego odcinka chodnika tam
wykonać. I trzeci temat, może trochę tak „pół żartem, pół serio”, ale brakuje
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nam pieniędzy, więc pomyślałem sobie w jaki sposób możemy ich mieć więcej.
Oczywiście to jest bardziej żartem i chciałbym Państwu przedstawić taką
koncepcję być może upamiętnienia, czy to 420 – lecia miasta, czy jakiegoś
innego wydarzenia naszego miasta, czy jakiś innych okoliczności. I dla
przykładu przyniosłem kilka takich ciekawych numizmatów w postaci pieniądza
zastępczego, który jest drukowany, jako tzw. bon miejski, czy to w celach
kolekcjonerskich, czy nawet obrotu gospodarczego. Dla – jak gdyby pokazania
– że nie jest to jakiś temat taki błahy, to powiem, że takie miasta jak
np. Bydgoszcz taki bon wydały. Tutaj to chciałbym to Państwu pokazać, tak
mniej więcej takie bony wyglądają. Czy miasto: Koło, Sanok, to są miasta
zbliżone wielkością do Ostrowca. Frombork, czy np. Inowrocław. To są
przykładowe takie numizmaty. Ja się zorientowałem, jakiego rodzaju są to
koszty przy emisji około dwóch i pół do trzech tysięcy nakładu, byłby to koszt
dwudziestu kilku tysięcy złotych. Ja nie mówię, że miasto miałoby się tym
zająć, ale na przykład – tak sobie pomyślałem, że skoro nasza lokalna spółka
Agencja Rozwoju Lokalnego ma doświadczenie w emisji pocztówek, które
bardzo się fajnie przyjęły i było zapotrzebowanie rynku na te pocztówki, to
dlaczego nie upamiętnić w ten oto sposób, czy to rocznicy powstania, nadania
praw miejskich Ostrowca, czy jakiegoś innego ciekawego wydarzenia. No i co
ciekawe,
Pan Prezydent i Pani Skarbnik złożyliby podpisy na tym. Więc, też by się –
chciał, nie chciał – do historii naszego miasta zapisali w ten sposób. Bo takie
podpisy, żeby to był profesjonalny dokumenty – podpisy Prezydenta i Skarbnika
powinny być. Ja to pozwolę sobie puścić w obieg, że tak powiem. Jeżeli ktoś
jest zainteresowany to sobie „rzuci okiem” jak to wygląda. Dziękuję serdecznie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Marka Giemzy.
Radny M. Giemza – Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Zgłaszam prośbę działkowców, aby usunąć znak B36 – „zakaz
zatrzymywania się” – ustawiony na wprost ogródków działkowych przy ulicy
Grabowieckiej. W tym miejscu jest parking, na którym nie wolno parkować.
W okresie letnim wielu mieszkańców miasta korzysta z ogródków działkowych
i pojawia się problem z miejscami parkingowymi. Dodatkowo nadmieniam,
że w zeszłym roku była wykonywana w tym miejscu nowa nakładka asfaltowa
drogi oraz parkingu, który nie jest przez nikogo wykorzystywany. Proszę
o pozytywne rozpatrzenie mojej interpelacji (załącznik nr 16 do protokołu).
I dodatkowo w imieniu mieszkańców osiedla Gutwin chciałbym podziękować
Panu Prezydentowi za ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Agrestowej.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Kamila Kutrybę.
Radny K. Kutryba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Wszyscy wiemy, jak ważny jest sport dla naszego miasta.
Wiemy również, że Starostwo Powiatowe w 2016 r. wygenerowało nadwyżkę
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budżetową. W związku z tym mam pytanie – czy Starosta Ostrowiecki wzorem
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Pana Jarosława Górczyńskiego
i Gminy Ostrowiec ma zamiar promować powiat poprzez sport? Jeżeli tak, to
w jakiej kwocie i jakie dyscypliny? Zwracam się również z zapytaniem
o możliwość oznaczenia przystanków autobusowych poprzez naniesienie na
nich nazwy ulicy lub osiedla. Większość przystanków jest przeszklona, dlatego
najłatwiejszą i najtańszą, i najbardziej estetyczną formą byłoby naniesienie
nadruków w postaci wąskiego pasa od góry. Oznaczenie to ułatwi podróżowanie
zarówno mieszkańcom naszego miasta, jak i wszystkim przybyłym. Zwracam
się również z prośbą o poprawienie estetyki piłko–chwytu na boisku orlik
Ogrody. Aktualny stan psuje estetykę tego obiektu, jak również powoduje
niedogodności dla osób korzystających z tego boiska. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Doczekałem się, tak. Ja tak chciałem zadać jedno pytanie
na koniec. W nawiązaniu do wygłoszonego w dniu wczorajszym oświadczenia
Pana Starosty Zbigniewa Dudy, w którym zapowiada pozwanie Pani Prezydent
Marzeny Dębniak do sądu, chciałbym po prostu zapytać – jaka jest prawda
w tym temacie? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze Państwo
Radni, ktoś chciałby zabrać głos, a dotychczas nie zabierał? Myślę, że wszyscy.
W takim razie proszę o odpowiedzi. Prozę Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Goście! Pan Radny St. Choinka – Szpital Powiatowy ze
zmianą nazwy na „Szpital Miejski”. Tak jak Państwo widzicie, naprawdę
dokładamy wszelkich starań, serca i pieniędzy, żeby wspierać i wzmacniać
potencjał naszych jednostek i nie tylko naszych, tych które służą wszystkim.
Stąd, też jeszcze raz dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo bez zbędnej
zwłoki, bez czekania przysłowiowych 21 dni, zdecydowaliście się wesprzeć
szpital i przekazać 311 tys. 99 zł. Brakującą złotówkę myślę, że znajdą i kupią
ten aparat do echa serca. Pan Radny Sajda – znaki, przejazd kolejowy na
tzw. Starym Zakładzie wśród tych dróg. Przyjrzymy się jeszcze raz. Jest
inicjatywa, aby odtworzyć te tory kolejowe tam ze względu na to, że miałem
przyjemność ostatnio być zaproszony do jednej z firm na tamtym zakładzie,
a już mogę powiedzieć nazwę – firma „MOTOREKS”. I ta firma łącznie
z firmą „WOST” zabiega o to, aby odzyskać teren, wykupić teren od kolejnego
syndyka, komornika i aby odtworzyć ruch kolejowy na tej części miasta
z korzyścią dla ich przedsiębiorstw, z korzyścią dla ruchu kołowego. Stąd
zastanowimy się tutaj, jak to połączyć. Być może czasowo jest to do zrobienia.
Przekażemy temat i jeżeli jest możliwe to jak najbardziej – tak. Tu Pan Radny
ma rację. Tu mnie się też nie podoba wiele parkingów, wiele chodników, wiele
skwerów, wiele rond, jeżeli chodzi o stan ich zadbania i utrzymania. I to jest
przykre, jeżeli z chodników przerastają trawy do kolana, albo i wyżej. Nie
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trzeba daleko szukać, wystarczy się przejechać na Mickiewicza. No, drodzy
Państwo, ale to wszystko są ulice Powiatowe. Wyrażam żal i ubolewanie, że nie
są w takim standardzie, jak miejskie. No, ale ja nie zajmuję się donosami i nie
będę karał Straży Miejskiej. Drodzy Państwo, ja myślę, że duże pole do
działania ma jeden z naszych kolegów. Nie będę tu wymieniał, oszczędzę
dzisiaj. Jeżeli chodzi o ul. Czystą i stan tej działki – była sugestia, żeby
wesprzeć Komendę Powiatową Policji w udostępnieniu im miejsca na parking.
I to też na ulicy Czystej. Być może połączymy jedno z drugim. Nie wiem tylko,
czy krzywdy nie zrobię Komendantowi, jak się z nim umówię, czy go nie
odwołają za chwilę. Więc, tu mam taki dylemat wewnętrzny, bo chciałbym się
umówić z nim i powiedzieć mu, że jesteśmy jako miasto przygotowani
i moglibyśmy taki teren wydzierżawić właśnie pod parking. Radna Joanna
Pikus – przekażemy interpelacje co do szpitala. Przykro mi to tylko słuchać.
Zastanawiamy się, jak się muszą czuć pacjenci, którzy w tym szpitalu są.
A wiem, że tam jest dobra kadra. No, coś szwankuje. Ja nie chcę tutaj
wypowiadać się. Podwójnie przykro i tutaj mam olbrzymi żal. I myślę, że
Państwo rozumiecie. Szanowni Panowie, jakbyście zechcieli – uwaga –
posłuchać mojego podwójnego żalu, który jest również Waszym żalem, bo to
wszystkich może dotyczyć. Onkologia gdzie indziej jest możliwa do zrobienia,
a w Ostrowcu się nie da zrobić, tak? Przykre – podwójnie. Więc, to też daje do
myślenia. Co do kwestii zarobków – nigdy nie wypominam, ile kto zarabia i ile
kto powinien zarabiać. Daleki jestem od zaglądania komuś do kieszeni, ale
widzę, że niektórzy, że tak powiem – jest to duży problem. Przekażemy
do Powiatu i myślę, że tutaj Pani Radna otrzyma taką odpowiedź. Radny Stec
Włodzimierz – chodnik: Iłżecka/Norwida/Wspólna/Trzeciaków 12. Spróbujemy
zlokalizować faktycznie – kto był i dowiedzieć się więcej. Z szacunku dla tego
mieszkańca spróbujemy to w miarę szybko poprawić. Radny Stec i tak się
wykazuje dużą cierpliwością co do innych drobnych tematów. Radny A. Pałka –
pies dla Policji. Dzisiaj dostaniemy następną karę. Może nie my, co wykonawca.
No, wielu chętnych by było, żeby wesprzeć tą Policję, no ale dzisiaj kolejna
kontrola, na kolejnym remoncie inwestycji miejskiej. Przykro mi o tym mówić.
Jak Pan widzi wspieramy, ale ileż można wspierać, i dostawać raz w lewy
policzek, raz w prawy policzek i mieć podkładaną nogę. Pochylimy się, jeżeli że
tak powiem, będzie dobra sytuacja, a taka jest, to nie widzę problemu.
Z sygnalizacją tutaj Panowie – Pan Radny Łata i Pan Radny A. Pałka –
sygnalizacja Żeromskiego/Sienkiewicza. Wiele osób to zgłasza, ten skręt
w stronę kościoła na Piaskach jest problematyczny i tutaj myślę, że należałoby
to zrobić dla tych mieszkańców, dla osób korzystających. Panie Andrzeju,
sygnalizacja na dwóch drogach powiatowych – przekażemy. Pan Radny Głąb –
parkingi dla rodzin z dziećmi przy Urzędzie Miasta. A tylko przy Urzędzie Pan
widzi taką potrzebę? A przy Starostwie to Pana nie przeraża ten parking, brak
parkingu? Taka dziura tam jest. To bardzo bym prosił, żeby Pan też zadbał o to.
Pan Radny Marzec – cieszę się, że Pan wreszcie docenia Zespół Radców
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Prawnych w Urzędzie Miasta. Bywało z tym różnie. I że dzisiaj Pan tutaj zwraca
się z zapytaniem o zróżnicowanie podatku od nieruchomości. Myślę, że koledzy
radcowie już w kuluarach Panu odpowiedzą. A tu podpowiedź jest, że jest to
nierealne. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Ulica Ogrodowa,
chodnik – przyjrzymy się i tutaj nie jest to duża rzecz. Przy ulicy Ogrodowej
mamy tam dokumentację, więc sprawdzimy, na ile ta dokumentacja pokrywała
by się z tym chodnikiem. Co do pieniędzy, to miał Pan wątpliwości głosując
za absolutorium dla mojej skromnej osoby, a dzisiaj mówi Pan, że trzeba szukać
tutaj pieniędzy. No, było popatrzeć, że miasto się dobrze gospodaruje, czego ma
Pan przykład na każdym kroku. I to, że miasto nie podnosi podatków
od nieruchomości i to, że miasto obniżyło podatki od środków transportowych,
i to, że miasto sztywno trzyma podatki – przepraszam – ceny wody i ścieków,
to jest ukłon w stronę wszystkich nas, wszystkich mieszkańców. Bo Pan jako
przedsiębiorca też świetnie rozumie i wie, że to pomaga przy planowaniu
budżetów wszystkich firm lokalnych i nie tylko, i przy budżetach swoich
domowych, również. Co do Radnego Marka Giemzy – znak, zakaz
zatrzymywania na ulicy Grabowieckiej. Tu Naczelnik Kowalski z Naczelnikiem
Bieniem mają zaległą przejażdżkę z Panem Radnym Markiem Giemzą po tym
osiedlu. Więc myślę, że zajadą i tu, i po drodze zabiorą Radnego Włodzimierza
Steca. Jeżeli chodzi o Radnego Kamila Kutrybę – Orlik na Ogrodach. Zarządza
tym wszystkim Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przyspieszymy działalność
tutaj Pana Dyrektora Rokity. Co do finasowania sportu – przykro. Ja słyszę
kolejny raz, że nie ma żadnego wsparcia oprócz miasta. I sam chciałbym aby
takie relacje budować, aby to wsparcie było. Bo ten sport nie służy tylko naszym
mieszkańcom – służy mieszkańcom regionu. I podwójnie mi jest przykro jak
słyszę, że odmówiono młodzieży, dzieciom z bursy szkolnej przy ul. Iłżeckiej.
I te dzieci, które są w szkole mistrzostwa sportowego będą miały duży problem
– gdzie je zakwaterować i gdzie ich wyżywić. Bo to są małe dzieci z naszego
regionu. A one biorą przykład z tych piłkarzy naszych KSZO, czy z siatkarek.
Dobry przykład. Lepiej zapobiegać, lepiej ich uczyć tego sportu, wyciągać ich
z ulic, z domów od złych. A jak gdyby przekuć ich uwagę i zaangażowanie na tą
stronę sportową. Dziękuję za to pytanie i myślę, że tutaj przekażemy. Tu jeszcze
Pan Radny Łata ale myślę, że Pani Wiceprezydent osobiście tu odpowie i tam
Radny Włodzimierz Sajda też czeka na odpowiedź od Pana Mecenasa. Więc
myślę, że tutaj też za chwilę oddam. No, to może teraz Pani Prezydent.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pani Prezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
W zasadzie to aż strach odpowiadać na interpelację Pana Radnego Łaty, bo
wszyscy nas straszą tylko sądem i prokuraturą. Niemniej jednak, wczoraj Pan
Starosta Ostrowiecki użył sformułowań: „oszczercza wypowiedź”, „Ta Pani
w sposób niezgodny z prawdą zmanipulowała fakty”. Więc Państwu powiem, na
jakiej podstawie taka wypowiedź powstała, powstało takie oświadczenie.
Pozwolicie Państwo, że przeczytam jeden dokument, a wnioski proszę sobie
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wyciągnąć: „Notatka służbowa. W dniu dzisiejszym – a to jest z dnia 17 –
zostałem poproszony o rozmowę do Starosty Powiatowego, gdzie w obecności
Sekretarza zostałem powiadomiony przez Starostę Powiatowego o robotach
budowlanych trwających na terenie nieczynnego odkrytego basenu pływackiego
„Rawszczyzna” przy ul. Mickiewicza w Ostrowcu. Informacja ta została poparta
przedstawionym mi artykułem w gazecie „Echo Ostrowieckie”. Na zdjęciach
w/w artykułu widać było wykonywanie robót budowlanych na tym obiekcie.
Przybyła w trakcie rozmowy, pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału
Architektury i Budownictwa tut. Starostwa Powiatowego Pani Bożena Bellon,
poinformowała, że zgłoszenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dotyczące
remontu dwóch istniejących otwartych basenów pływackich zakończyło się
decyzją wyrażającą sprzeciw na wykonanie tych robót. Ponadto Gmina
Ostrowiec zgłosiła rozbiórkę trybun, na zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.
Obecnie w toku pozostaje zgłoszenie budowy dwóch otwartych basenów.
Na tym notatkę zakończono.” Podpisał to Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego. Państwa ocenie pozostawiam – czy to jest kłamstwo
i manipulacja, czy to są fakty? Na skutek osobistej interwencji Starosty.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Właśnie ja chciałem zadać takie pytanie – Panie Mecenasie
Leszczyński – jak to się ma – człowiek, który ubiega się o rozbiórkę
postawionej nielegalnie na Kolonii, to jest Piaski, Pana Glibowskiego, a to
postawił Pan Glibowski. Trwa to trzy lata. Co Pan zrobił w tym temacie, co
zrobiła Pani Bellonowa, co zrobił Pan Starosta? A tu się karci od razu naszych
mieszkańców, że nie mają – dzieci szczególnie – że nie będą mieli gdzie spędzić
lata w mieście. A tak każdy się cieszył, że nareszcie będą baseny. Że będą
baseny, dzieci będą mogły miło z rodzicami i przyjezdni do naszego miasta,
spędzić czas. Ja jestem ciekawy – czy Pan Starostwa wniósł, co jest w radzie
nadzorczej Radia Kielce – czy wniósł tak samo pieniądze, wypłatę
do uposażenia. Bo tam zarabia niemałe pieniądze. To myślę, Panie Prezydencie,
Pani Prezydent, większe od Państwa. I chciałem Pana Panie Mecenasie
Leszczyński, żeby mnie Pan odpowiedział na te zadane pytania wcześniej.
Dziękuje bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos? Proszę Marcina Marca o zabranie głosu.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Goście! Ja bym chciał się tylko odnieść w krótkich słowach do słów
Pana Prezydenta. Otóż, Panie Prezydencie trochę jest przykro, że z jednej strony
oczekuje Pan od radnych opozycyjnych konstruktywnych jakichś podpowiedzi,
czy rozwiązań, a nie tylko krytykowania ich. Takowe padają. Natomiast,
w momencie kiedy ja, jako no, świeży radny zasugerowałem, że procedura
konwokacji wystąpi przy umorzeniu udziałów w Agencji Rozwoju Lokalnego
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i zasugerowałem, że takie rozwiązanie będzie miało miejsce, no to Pan jak
gdyby stwierdził, że ja podważam kompetencję radców prawnych. Tyle w tym
temacie. Ja nie podważam kompetencji. Okazało się ostatecznie, że to co
mówiłem jest prawdą. I tak faktycznie było. Więc, podpowiadałem
konstruktywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos? Proszę o zabranie głosu Radną Urszulę Ubę.
Radna U. Uba – Ja, przepraszam Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca!
Panie Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Państwo Radni! Ja, przepraszam.
Zapomniałam wątek, który 10 lipca – otrzymałam telefon od kolegi radnego,
naszego kolegi radnego, cytuję: „Jarosław Kuba już nie będzie opłacał
dzierżawy wiaty przystankowej na ul. Polnej.” Chcę zapytać, akurat korzystając,
że jest Pan Naczelnik, Pan Jurek Wrona – chcę zapytać – czy i w jaki sposób
Powiat rozwiąże problem przystanku, wiaty przystankowej MPK na ul. Polnej.
Ja, że jestem radną, to nie świadczy o tym, że ja mam wyjąć rentę i zapłacić
dzierżawę przystanku, która jest de facto nie moim problemem i nie jest to moja
własność. Tym bardziej, że jest to posesja „Krzemionek”, spółdzielni. Dwa
miesiące temu miałam telefon od Pana Żaczka z Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Krzemionki” i też: „Proszę Pani, kończy się dzierżawa.
Za chwilę trzeba będzie zapłacić za plac, na którym stoi wiata”. Pytam się,
dlaczego mnie nęka ktoś, co jest nie moją własnością. I nie wiem, proszę bardzo
Pana Radnego Jurka, może Pan mi spróbuje powiedzieć, a jeśli nie to proszę
rozwiązać ten temat na łamach Starostwa Powiatowego, gdyż wyście Państwo
zawinili w tym przypadku. Bo było cztery, czy pięć lat temu projekt robiony
przebudowy Polnej, a w tej chwili wiata stała. I wiata powinna tam stać.
Ja dokonałam swego, że ta wiata postawiona była za darmo, za darmo,
za przysłowiowe dziękuję – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”. Gdzie mi
powiedziano – to są bankruty, to niech sobie stawiają i sto wiat. Jak tak można.
Wyście Państwo powinni dokonać tego. Nie miasto. Miasto dało wiatę. I ta
wiata stała lata przy ul. Polnej. Ja bardzo dziękuje.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę Państwa, Szanowni Państwo
Radni, Szanowna Rado! Otóż, nawiązując do mojego apelu chciałabym
przygotować treść takiego apelu pod którym Państwo, którzy zechcą się
podpiszą. Myślę, że powinniśmy my się w ogóle wszyscy pod tym apelem
podpisać skierowanym do Pana Starosty. Poproszę w takim razie o 10 min.
przerwy na redakcję takiego apelu i po przerwie widzimy się za chwilę.
Kolejna przerwa w obradach sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
trwała od godz. 16.04 do godz. 16.14.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Wznawiamy obrady. Chciałabym
teraz odczytać treść apelu i oczywiście, kto uzna za stosowne to się pod nim
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podpisze. To jest apel skierowany do Starosty Powiatu Ostrowieckiego
i chciałabym również, żeby treść tego apelu z naszymi podpisami znalazła się
we wszystkich mediach naszych, na Facebooku, wszędzie. Bo to jest bardzo
ważna sprawa uważam dla naszych mieszkańców: „Apel Radnych Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego do Starosty Ostrowieckiego Zbigniewa Dudy.
My Radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wspierając działania
na rzecz lokalnej społeczności, podejmowane przez Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego, apelujemy do Starosty
Ostrowieckiego, aby nie przeszkadzał w naszych inicjatywach. Jeżeli nie chce
Pan pomagać i nie chce przyjąć oferowanej przez nas pomocy, niech Pan
po prostu nie przeszkadza! Przypominamy i z całą mocą podkreślamy,
że nadrzędnym celem samorządowców jest służba mieszkańcom Ostrowca
Świętokrzyskiego oraz Powiatu Ostrowieckiego. Panie Starosto, proszę to
wreszcie zrozumieć! Radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.”
Radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podpisywali treść w/w apelu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Chciałam poinformować, że pod
dokumentem podpisało się 15 radnych obecnych w tej chwili na sali.
Przekazujemy dokument do publikacji oczywiście mediom. Na obecnych
18 osób na sali. Siedemnastu? Czy na 17, przepraszam. 17 osób na sali, tak,
sprostowanie. 15 osób się podpisało pod dokumentem (załącznik nr 17 do
protokołu).
Ad V/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca świętokrzyskiego
w okresie od 21 czerwca do 12 lipca 2017 r. (załącznik nr 18 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, przechodzimy
do kolejnego punktu obrad dzisiejszej sesji, mianowicie punkt czwarty sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca świętokrzyskiego
w okresie od 21 czerwca do 12 lipca 2017 r. Czy Państwo Radni mają uwagi
do tego dokumentu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do kolejnego punktu naszych dzisiejszy obrad, mianowicie – sprawy różne.
Ad VI/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy w sprawach różnych ktoś
chciałby zabrać głos? Proszę o zabranie głosu Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca, chciałbym zabrać głos w sprawę
stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jakie otrzymaliśmy
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z materiałami. Odnosząc się do stanowiska Sejmiku w sprawie podjęcia
niezbędnych działań w celu budowy drogi ekspresowej S74 oraz rozbudowy
drogi krajowej Nr 73, pragnę poinformować Wysoką Radę, bo mam nadzieję,
że Pan Przewodniczący Sejmiku już o tym wie, że uchwałą Rady Ministrów
z dnia 12 lipca o treści zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu
Wieloletniego pod nazwą „Program Dróg Krajowych na lata 2017 -2023”
powyższe drogi zostały ujęte. Przy tej okazji, a właściwie od tego powinienem
zacząć, że dokument zawiera również zapis o obwodnicy Ostrowca
świętokrzyskiego na kwotę blisko 56 mln. Wypada się tylko cieszyć, że te i inne
inwestycje zostały zapisane w tym dokumencie, i że polski rząd będzie je
realizował. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś jeszcze
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad?
Nie widzę, w takim razie zamykam czterdziestą siódmą sesję Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Do widzenia Państwu.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 16.22.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Anna Krakowiak

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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