PROTOKÓŁ NR XLIX/2017
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 11 październik 2017 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta - Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15.05.
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: J. Wrona

Ad I/ Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa ma uwagi
do porządku obrad, który otrzymaliśmy wszyscy? Proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Państwo! Chciałbym wnieść do porządku obrad pewne zmiany,
a konkretnie dwie propozycje. Pierwsza w punkcie 16 – chciałbym abyśmy
wprowadzili projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r. Konsekwencją tej poprawki
byłaby jeszcze jedna, a mianowicie wprowadzenie w punkcie 17 – Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi
do porządku obrad, jeszcze poza tą uwagą? Nie widzę, w takim razie
przegłosujemy wniosek Pana Prezydenta odnośnie wprowadzenia do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r. Kto jest za wprowadzeniem tego
projektu uchwały do porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Radni RM jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do porządku obrad,
pod pozycją 16, projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Stwierdzam, że przyjęliśmy tą
poprawkę do porządku. W tej sytuacji będzie to punkt 16, tak jak wskazał Pan
Prezydent na początku obrad. Natomiast punkt 16 przybiera postać punktu 17
i jest to również nowy projekt, bo podmieniony mięliśmy ten materiał – projekt
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2017 – 2023. I kto jest z Państwa Radnych za przyjęciem
takiego proponowanego porządku obrad? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że porządek przyjęliśmy jednogłośnie.

Radni RM jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad:
Przyjęcie protokołu z sesji
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
II.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Rady

Miasta

Ostrowca

Świętokrzyskiego

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Niska 9 w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Polna 56 w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Ogrody 20 w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 20
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Niewiadoma 19
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Rzeczki 18a
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, os. Stawki 35 w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich i Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Orląt
Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,
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9)
10)
11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)

Gminnego Programu Wspierającego Rozwiązywanie Problemu Bezdomności
w Ostrowcu Świętokrzyski na lata 2017 – 2020,
nabycia nieruchomości,
wynajęcia gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,
warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie,
ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic:
Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów
bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”,
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych,
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.

IV. Stan ostrowieckiej oświaty po wejściu w życie ustawy prawo oświatowe
i przepisów wprowadzających tę ustawę.
V. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
za I półrocze 2017 r.
VI. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
VII. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 22 sierpnia do 22 września 2017 r.
VIII. Sprawy różne.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I prosił mnie o zabranie głosu Pan
Radny Sajda Włodzimierz, proszę bardzo.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca ja chciałem zabrać
głos w temacie, bo byłem ostatnio na sesji Rady Powiatu. Zszokowała mnie
wypowiedź Pana Senatora Rusieckiego, jak wychwalał radnych koalicji
w powiecie, a nas powiedział to, cytuję te słowa: „…że życzyłby sobie tak, żeby
Radni Rady Miasta byli tak zaangażowani, jak Radni Powiatowi”. No, to ja
jestem w szoku tą wypowiedzią. Jeszcze powiedział tak, że nasze miasto jest
brudne. Ja się z tym nie zgadzam, bo Pan Senator, Pan Rusiecki, żeby się
przejechał ul. Świętokrzyską, Mickiewicza, tutaj Żabią, jak wygląda ulica i pasy
zieleni – Świętokrzyska – po małym deszczu, to matki nie mogą przejechać
z dziećmi w wózkach. Tak wygląda właśnie Powiat, jak ja mówię. Bo tu widzi
się, wytyka wszystko co teraz miasto nasze Ostrowiec jest nie do poznania,
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bo byli nawet koledzy z Kanady, z Ameryki – teraz wyjechali i są zaskoczeni,
że miasto tak wygląda. I jeszcze sprawa, jeszcze mam dwie takie sprawy bardzo
ważne. Pan Senator Rusiecki powiedział, że miasto, Pan Prezydent nic nie robi,
inwestorów nie sprowadza, a ja chciałem zadać Panu Rusieckiemu pytanie –
a co zrobił w temacie, jak zostały zabrane – spółka gazownictwo. To było
w Ostrowcu tyle lat. I przeniesione jest do Starachowic. I teraz jeszcze ma być
tak, że Inspektorat Budowlany też ma być zabrany do Starachowic.
Bo mieszkańcy są w szoku. I ostatnią sprawę mam – ile teraz „ojców” znalazło
się, że pomogli w puszczeniu ciepła na osiedle, no w ogóle do Spółdzielni
„Hutnik”. No, proszę Państwa i to mówi Pan Senator Rusiecki. Zarząd wystąpił
do niego z pismem, jak wchodził komornik, i w tym temacie nawet na pismo
nie odpowiedział, no. No, to dla mnie jest szok. I to media kupują. Nie pójdą,
żeby wyjaśnić taką sprawę. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
przejdziemy jednak do porządku obrad. Będzie czas na dyskusję w sprawach
różnych, czy w interpelacjach – więcej porozmawiamy, bo będziemy teraz tą
dyskusją przedłużać różne wypowiedzi. Ja myślę, że – no dobrze, że znamy
ocenę naszej pracy i nas tu radnych, i Prezydenta Miasta – przez Pana Starostę.
Ale cóż, proszę Państwa nie będziemy tego oceniać, bo klasa wypowiedzi
należy do klasy człowieka.
Ad II/Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 sierpnia 2017 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do następnego
punktu porządku, a mianowicie – przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. Protokół został przesłany,
jak zwykle drogą elektroniczną, również mogliście Państwo zapoznać się z nim
w Biurze Rady Miasta. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie
przegłosujemy protokół. Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że protokół przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny punkt porządku
naszych obrad, to jest podjęcie uchwał w sprawach, i jako pierwszy projekt
uchwały
dotyczący
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35 w ośmioletnią Publiczną Szkołę
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Podstawową nr 1w Ostrowcu Świętokrzyskim. I tutaj proszę Państwa takie
wyjaśnienie z mojej strony się Państwu należy. Otóż, 9 października ukazał się
jednolity tekst ustawy o samorządzie gminnym. I w każdym projekcie uchwały
gdzie macie Państwo w preambule mowę o tym właśnie, o tej ustawie, i jest tam
wspomniane w starym, w starym układzie, że jest to Dziennik Ustaw z 2016 r.
poz. 466 z późniejszymi zmianami. W każdym projekcie uchwały proszę
wykreślić ten zapis, bo zapis właściwy, tj. tekst jednolity Dziennik Ustaw
z 2017 r. poz. 1875. Także, ja będę przypominała Państwu, bo to jest ważne, że
z tą poprawką będziemy przyjmować kolejne projekty uchwały. I tak jest
właśnie w tym projekcie uchwały też, że właśnie trzeba tu sobie zmienić, w tej
preambule ten zapis. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu. Proszę Przewodniczącego Komisji Radnego
Mariusza Łatę o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Radni!
Chciałbym poinformować, że projekty uchwał były procedowane na
posiedzeniu Komisji Edukacji i wszystkie te uchwały o numerach: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 – zostały jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35 w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową nr 1w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest za przyjęciem projektu
tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
nr 1w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XLIX/84/2017 – załącznik nr 2 do protokołu.
2)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Niska 9 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Oczywiście również z tą poprawką porządkową w preambule
tego projektu uchwały. Ponieważ usłyszeliśmy już od Radnego Łaty opinię,
więc nie będę go ponownie pytać. Natomiast pytam Państwa, czy są uwagi do
projektu tej uchwały? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu
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Świętokrzyskim, ul. Niska 9 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto
jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Niska 9 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XLIX/85/2017 – załącznik nr 3 do protokołu.
3)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
z tej serii, również stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Polna 56 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wysłuchaliśmy już opinii komisji. Również
poprawka, jak i przy poprzedniej uchwale dotyczącej ustawy o samorządzie
gminnym. I czy Państwo maja uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę.
W takim razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Polna 56 w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest za
przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Polna 56 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 4
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XLIX/86/2017 – załącznik nr 4 do protokołu.
4)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle
Ogrody 20 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Tu również ta poprawka dotycząca samorządu gminnego,
we wstępie. I wysłuchaliśmy oczywiście opinii komisji. Więc, uwagi Państwa –
czy są do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do
głosowania projektu uchwały dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Osiedle Ogrody 20 w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest za przyjęciem projektu
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tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Osiedle Ogrody 20 w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XLIX/87/2017 – załącznik nr 5 do protokołu.
5)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Akademicka 20 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 7
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tu również ta poprawka, jak uprzednio. I opinię
komisji znamy. A więc, czy uwagi mają Państwo do projektu tej uchwały? Nie
widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 20
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Akademicka 20 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XLIX/88/2017 – załącznik nr 6 do protokołu.
6)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
z tej serii dotyczy stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Niewiadoma 19 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 9
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tu również proszę sobie nanieść poprawkę
dotyczącą samorządu gminnego. I czy Państwo mają uwagi do projektu tej
uchwały? Nie widzę. W takim razie głosujemy projekt uchwały dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Niewiadoma 19
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Niewiadoma 19 w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XLIX/89/2017 – załącznik nr 7 do protokołu.
7)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejna, kolejny projekt
uchwały dotyczy stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Rzeczki 18A w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 10
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tu również zmiana ustawy prawnej, podstawy
prawne. I czy Państwo Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę.
W takim razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Rzeczki 18A w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest za
przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Rzeczki 18A w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XLIX/90/2017 – załącznik nr 8 do protokołu.
8)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 2
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Stawki 35 w skład którego wchodzi
jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich
i Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Tu również zmiana w podstawie prawnej, tak jak mówiłam
przy każdej poprzedniej już uchwale. I czy Państwo Radni mają uwagi do
projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały dotyczącej stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
Publicznych Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Stawki 35 w skład
którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt
Lwowskich i Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Stawki 35
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w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
im. Orląt Lwowskich i Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Orląt Lwowskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XLIX/91/2017 – załącznik nr 9 do protokołu.
9)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I już teraz zmiana tematyki
i kolejny projekt uchwały dotyczącej Gminnego Programu Wspierającego
Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na
lata 2017 – 2020. I tutaj proszę Państwa niezależnie od tej zmiany, o której
mówiłam przy każdej poprzedniej uchwale dotyczącej ustawy o samorządzie
gminnym, jest jeszcze inna autopoprawka dotycząca projektu tej uchwały, gdzie
jest mowa o ustawie o pomocy społecznej i tu w nawiasie powinno być, bo też
ukazał się tekst jednolity tej ustawy, w nawiasie powinno być: „tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1769”. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Samorządową oraz Komisję ds. Rodziny. Proszę Przewodniczących
komisji o opinię komisji. Poproszę Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny – Martę Woźnicką – Kuzdak.
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? Proszę Panią Radną Krysę o zabranie
głosu.
Radna M. Krysa – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Chciałabym wyrazić uznanie dla Pani
Magdaleny Salwerowicz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
za takie koncepcjonalne przygotowanie Gminnego Programu Wspierającego
Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Myślę,
że właśnie wartością taką tego programu jest zaangażowanie wielu instytucji
oraz możliwość wielostronnych skoordynowanych działań, które pozwolą
na skuteczne rozwiązanie problemu bezdomności w naszym mieście. Myślę,
że takim realnym wsparciem dla tego programu byłoby przystosowanie kilku
pustych lokali, które należą do Gminy, a po prostu które zawiesiły swoją
działalność i przekształcenie ich w mieszkania chronione. To byłoby bardzo
wskazane dla ludzi bezdomnych, którzy ci ludzie mogliby w tych mieszkaniach,
jakby na nowo uczyć się po prostu samodzielnego życia. Bardzo dziękuję i tutaj
doceniam właśnie tą pracę, którą myślę, że też Pani Dyrektor, ale i zespół, który
pracował nad przygotowaniem tego programu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni chcieliby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie
9

przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu
Wspierającego Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Ostrowcu
Świętokrzyskim na lata 2017 – 2020. 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 Gminnego Programu
Wspierającego Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Ostrowcu
Świętokrzyskim na lata 2017 – 2020.
Patrz uchwała Nr XLIX/92/2017 – załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Goście! Chciałbym wyrazić słowa podziękowania w kierunku Pani
Radnej Małgorzaty Krysy. To jest bardzo miłe i cieszę się bardzo, że docenia
Pani wkład całej jednostki, pracy wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej na czele z Panią Dyrektor Magdaleną Salwerowicz,
ponieważ to jest fakt, że mamy bardzo profesjonalną kadrę w tym ośrodku.
Wychodzimy z sercem na dłoni wielokrotnie do naszych mieszkańców.
I czasem odnoszę wrażenie, że z innych gmin mamy tutaj przypływ innych
problematycznych mieszkańców po to tylko, że wiedzą, że w Ostrowcu ta
pomoc jest lepiej, szybciej, sprawniej udzielana. I to jest fakt. Z tego miejsca
dziękuje. Chcę też podkreślić, powiedzieć, że jest dyskusja teraz w kontekście
tego mieszkania chronionego i w pilotażu jedno takie mieszkanie
najprawdopodobniej przy ulicy Świętokrzyskiej będzie wykonane. Teraz trwają
analizy i taka rzecz będzie się działa. Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję. Tym
bardziej miłe, że Drodzy Państwo, powiem tak – zawsze miło i to jest bardzo
istotne i ważne, aby utożsamiać się z tym naszym majątkiem gminy, aby
budować pozytywny wizerunek. Bo zawsze jest tak, że budowa takiego
pozytywnego wizerunku trwa długo, natomiast bardzo łatwo się szkaluje, bardzo
łatwo się pluje, bardzo łatwo się niszczy i mamy takie przykłady wielokrotnie
wokół nas niszczenia różnych instytucji, deponowania ich funkcjonowania bądź
pokazywania ich nie prawdziwego oblicza w kontekście, że oni pracują źle, albo
pracują niedobrze. Jeszcze raz bardzo serdecznie Pani dziękuję.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przechodzimy
do kolejnego punktu porządku naszych obrad, mianowicie podjęcia uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości dotyczącej nieruchomości, znaczy
dotyczącej dwóch działek zakupionych do gminnego zasobu nieruchomości
o pow. 0,3178 ha. I tu oczywiście też ta autopoprawka o samorządzie gminnym,
dotycząca podstawy prawnej. Projekt uchwały był oczywiście opiniowany
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przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego komisji
o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji ds. Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego
Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Mili Goście! Ja myślę, że to bardzo trafne kierunkowe działanie
Panie Prezydencie, bo rozumiem, że cały czas dążymy do tego, aby tego
majątku było jak najwięcej, co by zaoferować przyszłym, potencjalnym
inwestorom. I za to chwała, bo już kiedyś się wypowiadałem, a dzisiaj tylko
jeszcze podkreślam ciąg dalszy. I bardzo dobrze. Rozumiem, że jeszcze te białe
plamy, to jeszcze nieuregulowany stan prawny, tak?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają dalsze uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej nabycia
nieruchomości w rejonie ulicy Rudzkiej do Gminnego Zasobu Nieruchomości.
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 XLIX/93/2017 – załącznik nr 11 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy wynajęcia gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim…
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca, czy ja mogę jeszcze?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę bardzo.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Chciałbym tuta odnieść się do słów Pana Radnego Andrzeja Pałki. Dziękuję
Panie Radny za zwrócenie na to uwagi. Drodzy Państwo, bardzo łatwo się
wyzbywać majątku, bardzo łatwo go zadłużyć. Natomiast wymaga myślenia,
siły, determinacji, odwagi, takiego spojrzenia w przyszłość pod kątem
przyszłych pokoleń. Bo to też trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że łatwo
dzisiaj zakredytować się i zostawić to wszystko przyszłym pokoleniom. A tutaj
gmina podchodzi bardzo racjonalnie i chcę powiedzieć, że program wykupu
i skupu tych nieruchomości będzie kontynuowany, bo to jest uważam właściwy
kierunek. To jeszcze raz – jeść nie woła, natomiast w każdej chwili będzie
przydatny i jest to majątek. Powiększamy majątek Gminy Ostrowiec,
bo wszyscy jesteśmy jego reprezentantami. Tak, że bardzo Panu Radnemu za te
słowa dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje bardzo. W takim razie,
czy są dalsze jakieś uwagi do projektu tej uchwały? Nie ma. Przechodzimy
do głosowania odnośnie projektu uchwały dotyczącej wynajęcia gruntu
położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej o pow. 2614 m2 na
rzecz spółki GERSAND. I tutaj też zmiana do podstawy prawnej. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji ds. Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Komisja pozytywnie zaopiniowała
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 dotyczącej wynajęcia gruntu
położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej. Kto jest za przyjęciem
tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wynajęcia gruntu
położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej.
Patrz uchwała Nr XLIX/94/2017 – załącznik nr 12 do protokołu.
12) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich
korzystanie. Również autopoprawka w podstawie prawnej. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisję
Samorządową. Proszę Przewodniczących komisji o zabranie głosu. Proszę
Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji ds. Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Komisję
Samorządową.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do tego projektu uchwały? Proszę Radną Małgorzatę Krysę
o zabranie głosu.
Radna M. Krysa – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni! Panie
Prezydencie! Ja co prawda na komisji już zadawałam pytanie ale nie uzyskałam
odpowiedzi. Mianowicie, właśnie w imieniu mieszkańców pytam,
czy przystanki na remontowanej obecnie ul. Polnej – od ul. Radwana
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do ul. Iłżeckiej – czy pozostaną w tym samym miejscu? Bo tak właśnie z tego co
widać, no – niekoniecznie. I też takie pytanie – czy będą wiaty przystankowe?
Czy też będzie taka sytuacja, jak widzieliśmy wcześniej właśnie na ul. Polnej –
na tej wcześniej robionej. Z tym, że takie zapytanie – czy wiadomo już na
dzisiaj, czy te przystanki będą w tych samych miejscach, czy też w innym
miejscu, czy będą wiaty przystankowe?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Panie
Prezydencie.
Prezydent J. Górczyński – Żal, że nie ma Naczelnika Wrony, naszego Radnego,
bo on w podwójnej roli zawsze jest. I akurat nikt inny, jak on najlepiej
nie udzieliłby Pani Radnej na to pytanie odpowiedzi, ponieważ to on odpowiada
za remont tej drogi. Przekażemy to pytanie. Nie ma dzisiaj Naczelnika
Kowalskiego, więc nie będę się tutaj wypowiadał. Ale przekażemy to i jak
będziemy mieć zaraz odpowiedź, to natychmiast tę odpowiedź dla Pani
przekażemy. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są dalsze
pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz
opłat za ich korzystanie. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? stwierdzam, ze uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad
korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
Patrz uchwała Nr XLIX/95/2017 – załącznik nr 13 do protokołu.
13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic:
Kolejowa, Aleja 3 – go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz
torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”. I tutaj będzie
też autopoprawka do samego projektu uchwały – ta, o której bez przerwy
przypominam, czyli o samorządzie gminnym oraz w tekście uchwały
ujednoliconej, stanowiącej załącznik do obwieszczenia w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego w/w planu. I tutaj też trzeba dokonać poprawki wpisując
„tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1875”. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego o zabranie głosu.
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Przewodniczący Komisji ds. Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Pani Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała wspomniany przez
Panią projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mieliby pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej ogłoszenia tekstu
jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3–go Maja,
Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej
cukrowni „Częstocice”. 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 ogłoszenia tekstu jednolitego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3–go Maja, Romualda
Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni
„Częstocice”.
Patrz uchwała Nr XLIX/96/2017 – załącznik nr 14 do protokołu.
14) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz
w mieszkaniach chronionych. I tu już jak mantra powtarzam, że w preambule
trzeba wpisać nowy Dziennik Ustaw i pozycję odnośnie samorządu gminnego.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową, Komisję
ds. Rodziny oraz Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczących Komisji o opinię
komisji. Proszę Przewodniczącego Komisji Samorządowej o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Długosz – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób
bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych. Kto jest za przyjęciem projektu
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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 oraz w mieszkaniach chronionych.
Patrz uchwała Nr XLIX/97/2017 – załącznik nr 15 do protokołu.
15) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2017. Oczywiście ze zmianą w podstawie prawnej.
Projekt był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego
Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – 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 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 XLIX/98/2017 – załącznik nr 16 do protokołu.
16) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały nowowprowadzony do porządku – zmieniający uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017. Również
z poprawką w podstawie prawnej. Projekt opiniowany był przez Komisję
Budżetu. Proszę więc Przewodniczącego o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – 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 tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2017.
Patrz uchwała Nr XLIX/99/2017 – załącznik nr 17 do protokołu.
17) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023. Przypominam Państwu
Radnym, że rozpatrujemy już ten nowy egzemplarz, który otrzymaliśmy
ostatnio i również z tą autopoprawką do podstawy prawnej. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – 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 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 XLIX/100/2017 – załącznik nr 18 do protokołu.
Ad IV/Stan ostrowieckiej oświaty po wejściu w życie ustawy prawo
oświatowe i przepisów wprowadzających te ustawę (informacja – załącznik
nr 19 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I w tym momencie zakończyliśmy
już rozpatrywanie projektów uchwał. Przechodzimy do kolejnego punktu
porządku naszych obrad, punktu czwartego, mianowicie: „Stan ostrowieckiej
oświaty po wejściu w życie ustawy prawo oświatowe i przepisów
wprowadzających tę ustawę”. I tutaj oczywiście Państwo Radni otrzymali
w materiałach na sesję tą informację. Temat był przedmiotem obrad Komisji
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu. Czy Państwo Radni mają uwagi do tej
informacji? Nie widzę. Uważam, że ją przyjmujemy i przechodzimy
do kolejnego punktu porządku obrad.
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Radni RM przyjęli do wiadomości informację o stanie ostrowieckiej oświaty
po wejściu w życie ustawy prawo oświatowe i przepisów wprowadzających
tę ustawę.

Ad V/Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
za I półrocze 2017 r. (informacja – załącznik nr 20 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
punktu porządku obrad, a mianowicie: Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 r. Ten materiał był przedmiotem
obrad wszystkich komisji Rady Miasta. Otrzymaliśmy również uchwałę
w materiałach – mamy – VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach Nr 80/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie
opinii o informacji wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. (załącznik
nr 21 do protokołu). Czy Państwo Radni mają uwagi do tego materiału. Nie
widzę. Więc, w takim razie również przyjmujemy to sprawozdanie z realizacji
budżetu.

Ad V/Interpelacja i zapytania oraz odpowiedzi:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do punktu szóstego,
mianowicie – interpelacje i zapytania. Ale za nim, poproszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
A ja bym prosił o dziesięć minut przerwy. Zapraszam na kawę, herbatę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Nie, Panie Prezydencie. To ja
decyduję kiedy będzie przerwa. Ja poproszę Państwa Radnych o zgłaszanie się
do interpelacji, a później dopiero ogłosimy przerwę. Każdy będzie miał chwilkę
czasu. (Radni RM zgłaszają się do zabrania głosu w interpelacjach.) Więc tak,
proszę Państwa, mamy: Krysa Małgorzata, Pałka Andrzej, Sajda
Włodzimierz, Marzec Marcin, Giemza Marek, Włodzimierz Stec, Stelmasik,
Kutryba i czy kogoś pominęłam? Łata. Czy ktoś jeszcze? No to mamy
wszystkich. W takim razie ogłaszam dwadzieścia minut przerwy.
Przerwa w obradach Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego trwała
od godz. 15.42 do godz. 16.10.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Kontynuujemy
obrady naszej sesji. Proszę o zabranie głosu Radną Krysę Małgorzatę.
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Radna M. Krysa – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo!
1) Pierwsza moja interpelacja dotyczy dobra naszych dzieci, a mianowicie
związana jest z przeprowadzeniem takiej diagnozy wad postawy. Tutaj zwracam
się do Pana Prezydenta o rozważenie możliwości utworzenia i sfinansowania
przez Gminę programu profilaktycznego polegającego na odpowiednim
zdiagnozowaniu problemu wad postawy u dzieci, uczęszczających do
przedszkoli i szkół podstawowych. Problem jest ogromny, dotyczy też takich
bardzo małych dzieci. Sama też miałam okazję spotkać mamę, która
z czteroletnim dzieciątkiem właśnie była w poradni i tam bardzo już poważny
problem jest właśnie tej postawy, a jak pójdzie dziecko do szkoły, jeszcze
bardziej się to będzie pogłębiać, bo wiemy, jakie tornistry dzieci mają ciężkie.
I naszym zadaniem właśnie jest szukać tych właśnie rozwiązań na wczesnym
etapie rozwoju dzieci. Jak zapewne wszyscy wiedzą, przy Szkole Podstawowej
Nr 5 na os. Ogrody istnieje Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej,
wyposażony w specjalistyczny komputer do diagnozowania wad postawy. Jak
wskazuje praktyka, mimo odpowiedniej zachęty i ogłoszeń, ilość chętnych
rodziców, żeby właśnie przebadać swoje dzieci, jest niewielka, więc jest mi
również właśnie wiadomo, że niektóre szkoły, czy też przedszkola czasami
korzystają z takich prywatnych firm, które przyjeżdżają i właśnie za jakąś
odpłatnością robią takie badanie. Więc jak to jest, że my właśnie mamy taki
sprzęt specjalistyczny, również kadrę, żeby mogła takie badania przeprowadzić
i właśnie dopuszczamy do wykonywania odpłatnych badań. Moim zdaniem,
potrzeba takiej decyzji, jak tutaj właśnie Pana Prezydenta, która spowoduje
i zmobilizuje kierujących naszymi placówkami oświatowymi do
zdiagnozowania wszystkich dzieci np. jedna klasa szkoły w danym tygodniu,
prawda? I teraz myślę, że – a jest to jeszcze, takie badanie komputerowe, jest
ono bezinwazyjne, więc niekoniecznie jest tutaj potrzebna zgoda rodziców –
i myślę, że taka diagnoza tego problemu mogłaby pomóc nam również poczynić
jakąś pomoc dla tych dzieci. Wcześniej, w jednej z interpelacji, wspomniałam
o tej rehabilitacji na basenie na przykład, czy też po prostu taka gimnastyka już
w przedszkolach korekcyjna, małych dzieci, które by się już uczyły postawy
choćby.
2) Kolejna interpelacja dotyczy studzienki przy skrzyżowaniu ul. Polnej
z ul. Radwana, na wysokości bloku nr 34 na os. Słonecznym. W wyniku prac
modernizacyjnych ul. Polnej uległa częściowemu uszkodzeniu studzienka
i część chodnika. Rozumiem, że właśnie tam inwestycja jest jeszcze nie
zakończona, ale właśnie tu chodzi o zabezpieczenie, właściwe zabezpieczenie
tego miejsca, jak najszybsze naprawienie, dlatego, że właśnie chodzi
o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i wnioskuję o przekazanie tej
interpelacji do odpowiednich władz, tutaj Starostwa Powiatowego. Dziękuję
bardzo.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Mili Goście!
1) Pierwsza interpelacja bardzo drobna, ale myślę, że istotna. Kosz przy
ul. Grzybowej, w pobliżu sklepu, ten który znajduje się przy Modrzewiowej.
Tam najczęściej siedzą grupy, a jak siedzą, zostawiają bardzo wiele szkła –
i malutkiego, i większego. Myślę, że Pan Łukasz Dybiec wraz z Dariuszem
Staruchem na pewno o tym wspominają, kiedy jest koszenie, coś się tam może
dziać, jeszcze i nieszczęście, bo naprawdę jest tego dużo i da się to załatwić. To
jest jedno, a drugie – kiedy pieski przechodzą, jest zbieranie to, co pozostawią
po sobie, no to już sami się właściciele czworonogów upominają, co by takie
było miejsce, gdzie można to zostawić i dlatego drobna rzecz, a taka istotna.
2) Kolejna. Panie Prezydencie! Prosiłbym uruchomić stosowne służby,
związane z czym – ano, jest przystanek MPK w okolicy pętli przy ul. Kolonii
Robotniczej, ale żeby to wypełnić masą bitumiczną. Dotychczas był żwir. Były
różne tam, jak to się mówi, materiały kładzione, jednak jeden, drugi samochód
przejeżdżając, a jest to zakręt ostry, wyrzucają to poza i dalej jest po prostu
kałuża wody albo błoto, jest to problem dla korzystających ze środków
komunikacji naszej tutaj miejskiej.
3) Kolejna sprawa jest wyrównanie kruszywem ul. Promiennej i Las Rzeczki.
To jest ciąg dalszy w kierunku przepustu, jaki jest. Bardzo się już wyrobiły, ta
jezdnia, to przejechałem, ale chyba łatwiej jest przejść, jak przejechać, chcę
powiedzieć, tak gęsto jest tych wyrw w jezdni. Jak od mieszkańców Promiennej
dowiedziałem się, że przejeżdżał ciężki sprzęt, który robił właśnie ul. Las
Rzeczki i jeszcze się to bardziej zagłębiło. To tak informacyjnie.
4) Kolejna. Poprawienie nawierzchni dróg dojazdowych odchodzących
od ul. Kilińskiego, w kierunku przykładowo: Piekarni „Skalski”, czy firmie
Recykling, bądź MAG – KAS. Ja wiem, że są to drogi dojazdowe, ale jako
przykład podam – sama Piekarnia „Skalski” to już tak w granicach 100 – 200
osób zatrudnia, nie chciałbym mówić, ile Recykling, żeby już tam czasem nie
rozwijać tematu szczegółowo i prośba jest taka, żeby im pomóc. To może nie
jest aż tak wiele do pomocy, ponieważ – dla przykładu – do Piekarni „Skalski”
są ułożone płyty. Ponieważ jest to teren miękki, te płyty się zaniżyły, zrobiło się
wielkie jezioro, przez które trzeba przejechać. Obawiałem się, czy czasem mi się
nie naleje przez podłoże samochodu. Jako przykład chciałem podać.
5) Kolejna. Mam zapytanie – czy były prowadzone jakieś rozmowy na temat
zatrudniania nauczycieli przyszłościowo, bo dalej się odniosę do tego tematu,
jeśli chodzi o tą reformę naszej oświaty. Już może nie w tym roku, bo też się
odniosę za chwilę, ale przyszły i kolejny rok w tej sprawie. Myślę, że byłaby to
dobra odpowiedź, jakie podejście będzie, ponieważ – tu pamiętamy jedno nasze
spotkanie na sesji – Pan Starosta tu się wypowiedział otwierając ręce,
zobaczymy, jakie one są otwarte i na ile w potrzebach naszych.
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6) Kolejne. Mam zapytanie. Przyjęliśmy już tutaj w dniu dzisiejszym program
wspierający i rozwijający – jak to się mówi – problem bezrobotnych i ja mam
pytanie – bezdomnych, przepraszam bardzo. Ja mam zapytanie. W tym bardzo
szczegółowym opracowaniu, o czym koleżanka Radna wspominała, jest taka
pozycja – 13 osób bezdomnych, posiadających miejsce stałego zameldowania,
bez możliwości w nim zamieszkania. Ja mam takie pytanie, być może to ktoś
z prawników odpowie – co to za osoby są. Ja rozumiem, że jak stałe
zameldowanie, czyli on gdzieś tam jakieś lokum ma. I dlaczego to ma wisieć –
przepraszam za termin „wisieć” – dlaczego on ma w ewidencji widnieć, prawda,
tutaj w tej grupie osób potrzebujących już pomocy. Bardzo bym prosił o takie
wyjaśnienie.
7) I kolejne. Mówiliśmy już tu wiele i chcę dopowiedzieć. Tu kolega Radny
wypowiadał, że tutaj taka inna ulica Świętokrzyska, a ja powiem –
ul. Bałtowska, ale nie będę daleko szukał – od Jana Pawła II w kierunku granic
miasta naszego, jadąc w kierunku Bałtowa. Moi Kochani! Wyrwy – ja już sobie
pozwoliłem stanąć – 20 cm głębokości, 15 cm głębokości. Że jeszcze nikt nie
przyjechał z obręczą skrzywioną i wystąpił – bo ma prawo – wystąpił do
Powiatowej Policji, bo musi to potwierdzić, żeby szkodę tą, prawda uiścić.
Przecież to zarządca drogi jest odpowiedzialny za to i chciałem na to właśnie
zwrócić uwagę, że jest to niezbędna sprawa.
8) I kolejne chcę powiedzieć. Usłyszałem tutaj, że nam się mówi, że nie
pracujemy, że nasze spółki źle pracują. Jako przykład podam. Czy mamy
zastrzeżenia do Zakładu Usług Miejskich? Chyba nie. Będę mówił na bazie
swoich, żeby nie opowiadać, co się na osiedlach dzieje, a jeżdżę często, przejadę
i widzę to. To się ceni, to się chwali, szkoda, że tego nie każdy chce widzieć –
podkreślam – chce widzieć. Kolejna sprawa – wspomniane nawet – Miejska
Energetyka Cieplna, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Szanowni Państwo!
Jakby nie układowe i takie ludzkie podejście – ja to kiedyś wspominałem,
a dzisiaj sobie jeszcze raz powtórzę – Pana Prezydenta, bo trzeba to imiennie
nazwać, to ludzie by cierpieli trochę wcześniej, bo dzisiaj to już w tym
momencie dziękuję za to, że takie jest podejście układowo – sądowo itd.
Rozumiem, że spółka istnieć musi i też liczy swoje, tak, jak my własne budżety
rodzinne. I uważam, że tak to powinno wyglądać. Wymieniłem przykładowo
tylko te 3 jednostki, a czy tylko tyle jest? Myślę, że na każdym odcinku
znajdziemy, co się dzieje wokół nas, co się poprawia. Czy może komuś kwiatki
przeszkadzają? Przepraszam, zawsze z kwiatkiem idziemy okolicznościowo,
czyli coś chcemy docenić osobę, do której idziemy. Ten kwiatek przyjmuje nas,
doceniają nas z tego, co nas widzą. I myślę, że już jest kolejna sprawa. Taka
arteria jest to Sienkiewicza, taki drugi wlot jest od strony Kielc, a kolejny się
tutaj szykuje, być może w naszym centrum, kiedy będzie już browar gotowy, też
będzie takie ciekawe miejsce, zbiorcze dla wielu, wielu mieszkańców. Myślę,
że warto też tutaj o tym wspomnieć, że tutaj zaangażowane jest spółek wiele
i nie trzeba o tym zapominać. Proszę popatrzeć – dwoi się, troi się – ale dobrze,
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że tak się stało w przepisach szczebel wyżej, że samorząd może jeszcze
skierować własną spółkę, żeby remontowała określone drogi. Tu chylę czoła
Panu Prezesowi Mirosławowi Sławkowi, który – jak to się mówi – przebiera – ja
nie powiem, niech będzie, że nogami, będzie lżej, bo inaczej się to nie da
wytłumaczyć, ale chciałby to wszystko, no ja wiem, że plany ma szerokie
do załatwienia i chce to nadążyć, żeby zrealizować to, co już zostało założone,
to, co już gdzieś w zarządzeniu Pan Prezydent też zapisał. To jako przykłady
chciałem podać, że jednak ta działalność jest, czyli jak ktoś chce zobaczyć, to na
pewno będzie widział i w tym miejscu chciałem – Panie Prezydencie,
podziękować, w imieniu jako przewodniczącego rady osiedla i nie tylko, bo to
jeżeli ja to reprezentuję to prezentuję to, co otrzymuję od mieszkańców, a ja
przekazuję, mam tą okazję, że mogę tutaj bezpośrednio o tym powiedzieć. Panie
Prezydencie! Za zaangażowanie i ukończenie tego wielkiego dzieła Las Rzeczki
i ul. Północną – dwie ulice razem złączone z całą infrastrukturą, w pełnym
wydaniu, z poboczami i to, co powinno być, chodnikami. Czy trzeba lepiej? To
nie jest 100 metrów, to nie jest 50 metrów, jak się gdzieś próbuje
marginalizować, ale nie powiem ile, żeby nawet tych ciekawskich albo tych
dowcipnych zmusić do tego. To niech krokami przemierzą, będą wiedzieć, ile to
jest, dla ciekawości. Kolejne – za działanie uwieńczone sukcesem, Panie
Prezydencie, jak i tutaj i na miejscu i naszemu Komendantowi Straży Miejskiej
– Panu Andrzejowi Kaniewskiemu – za umiejętne negocjowanie. Pamiętacie
Państwo, zgłaszałem interpelację związaną z niebezpieczeństwem pożaru, kiedy
takie trawy ponad metr były, a nawet dało się na terenie prywatnym ten problem
rozwiązać. I chylę czoła i dziękuję bardzo, że takie kierunki w działaniu podjęto.
I kolejna sprawa – chcę tutaj, Panie Prezydencie, Pani Prezydent podziękować
i zarazem Panu Naczelnikowi Janowi Malinowskiemu. Pamiętamy, jak
grzmiało, kiedy się mówiło, około 50 osób, na dzień, tamten dzień, że może
mieć, jak to się, wypowiedzenie pracy. Wyszło na to, na ostatniej komisji,
że zostało to maksymalnie 3 osoby, w tym jedna nie chciała jeszcze podjąć
łączonego etatu, czy tam części etatu. Już nie pytam o drobiazgi – nie chciała.
I tu wielkie słowa uznania, bo ja rozumiem, że tu wiele, wiele słów się polało.
Wiele tutaj gimnastyki było, żeby ten temat rozwiązać. To są moje tutaj sprawy,
na które chciałem zwrócić uwagę i dziękuję za uwagę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Pana
Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Goście!
1) Panie Prezydencie! Trochę minęło po przemianach lat, ja byłem Radnym I, II
kadencji, zwracałem na to uwagę. Chodzi mi o groby pierwszego prezydenta,
burmistrza – Pana Kazimierza Zapałowskiego. To był pierwszy Prezydent
Miasta Ostrowca. I żeby miasto, czy żeby Pan wpłynął, żeby składkę zrobić
na poprawienie tego grobu, bo to zacny był człowiek, starsi ludzi to opowiadali
i zwracali się do mnie mieszkańcy Ostrowca, żeby zwrócić uwagę i to
21

powiedzieć i będzie Pan pierwszym prezydentem po przemianach, ze Pan dba
o historię naszego miasta, Panie Prezydencie i bardzo bym prosił, żeby się nad
tym pochylić. Bo tam chyba i drugi, trzeci grób właśnie za Panem pierwszym
Burmistrzem Zapałowskim, jest też drugi burmistrz – Pan Bocheński
Franciszek. Żeby to też tym się zająć.
2) I następną interpelację mam, Panie Prezydencie. Chodzi mi o budynek, gdzie
miało być muzeum hutnictwa, to nie od strony Brody, tylko od strony
Świętokrzyskiej. Tam po wichurach zostały wybite szyby. W poniedziałek było,
że szyba wyleciała, bo był taki szpic i kobieta przechodziła na przystanek i nie
uległa wypadkowi. Nie wiem, kto tym budynkiem zarządza bo pierw zarządzała
Pani Baranowa – Dyrektor MCK, a kto teraz się zajmuje, to nie wiem i bardzo
bym prosił o interwencję, żeby to wybić i posprzątać. I żeby to posprzątać
solidnie, nie tak, jak po „Romanie” – wybili szyby, szkła są na chodniku i ludzie
jak jadą rowerem, przebijają dętki a najgorsze jest, jak się przewróci małe
dziecko idąc, bo są teraz liście, przewróci się i to grozi wypadkiem. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Radnego
Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Goście! Ja mam kilka takich tematów.
1) Pierwszy. Zastanawiam się od jakiegoś czasu na tym, czy można by
w naszym mieście przeprowadzić taką kampanię przez Miejskie Wodociągi
i Kanalizację związaną z tym, że w ostatnich latach obserwujemy w Ostrowcu
dość wyraźny spadek zużycia wody, co można tłumaczyć w różny sposób,
choćby nawet tym, że coraz mniej osób w mieście, ale tak się zastanawiam, bo
na zachodzie i w niektórych miastach w Polsce już prowadzi się takie kampanie,
które zachęcają do spożycia wody miejskiej. I biorąc pod uwagę to, że – trzeba
do dobitnie podkreślić – że nasza miejska woda jest o bardzo dobrych
parametrach i nawet można by ją butelkować i sprzedawać jako wodę
mineralną, to sobie tak pomyślałam, dlaczego nie zrobić takiej kampanii, która
by zachęciła przynajmniej w budynkach użyteczności publicznej, w placówkach
różnego rodzaju, do tego, żeby była taka możliwość, żeby tę wodę spożywać.
Z tego, co ja się orientowałem, to np. w Niemczech wygląda to w ten sposób,
że nawet dzieci już w przedszkolu są uczone spożywania wody kranowej. Nie
sądzę, żeby to komuś zaszkodziło, można, przecież ta woda jest monitorowana,
są cały czas wskaźniki tej wody i parametry sprawdzane, więc wydaje mi się,
że tutaj byłoby to dobre dla naszej spółki. Po prostu zwiększyłoby to
zapotrzebowanie, co znaczy, że korzystnie wpłynęłoby też na wynik finansowy.
2) Druga sprawa. Czytałem ostatnio, że są planowane zmiany legislacyjne,
które, dokładnie nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym, które
oczywiście jeszcze nie weszły w życie, ale jest szansa, że takie zmiany wejdą
i oczywiście z tym przepisów, z tego, co zrozumiałem, zachodzi groźba, że
jeżeli działka, na której dany inwestor, powiedzmy osoba fizyczna albo nawet
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i osoba prawna chciałaby posadowić jakiś budynek mieszkalny np. po prostu
postawić swój jednorodzinny domek, jeżeli ta działka nie będzie bezpośrednio
sąsiadować z inną nieruchomością zabudowaną, to prawo zabroni w ogóle
możliwości budowania na takiej działce. I tak sobie pomyślałem – co w takim
przypadku, kiedy przykładowo nasza gmina będzie chciała sprzedać jakiś
kompleks działek, jak to się przecież dzieje na obrzeżach np. na ul. Bałtowskiej,
gdzieś tam w bok, czy na Gutwinie? Jeżeli mamy – nazwijmy to w cudzysłowie
– „dziewiczy teren”, rozparcelujemy na kilkanaście działek i właściwie żadna
sąsiadująca działka bezpośrednio, podkreślam, bo teraz przepisy dopuszczają,
że jeżeli zabudowa jest gdzieś w miarę bliskim, w miarę w pobliżu, to wtedy jest
oczywiście możliwość wydania warunków zabudowy. Natomiast teraz będzie to
musiała być działka bezpośrednio przylegająca. I teraz jedynym wyjściem z tej
sytuacji jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tym terenie.
Teraz moje zapytanie brzmi, czy te nieruchomości, te działki, które my
sprzedajemy jako gmina, są objęte takim planem, bo jeżeli nie, to powstaje
patowa sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy się stawiać, a że nie ma
zabudowy bezpośrednio, to nikt nie będzie mógł tego zrobić. No i właśnie
pytanie, czy te nieruchomości są objęte planem, a jeżeli nie, to czy jest szansa,
żeby były?
3) Kolejna szybka sprawa dotycząca placu zabaw na os. Ogrody. To jest temat,
który się co jakiś czas przewija na sesjach Rady Miasta. Poproszono mnie o to,
żeby zwrócił uwagę na problem jak gdyby porządku publicznego w tym
miejscu, czy bezpieczeństwa nawet, ponieważ ta okolica jest, że tak powiem
kolokwialnie, gęsto usiana sklepami monopolowymi, w związku z tym zdarza
się, że często tam nagminnie spożywa się alkohol. I tak się zastanawiam, czy
korzystając z przepisów nie dałoby się w jakiś sposób zastanowić, czy by nie
ograniczyć, nie można pozbawić koncesji, ale można nie przedłużyć tej koncesji
bo tak przepisy to pozwalają. Więc stąd pytanie, czy to by w jakiś sposób
korzystnie nie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu i tego,
że tam się bawią dzieci, patrzą bezpośrednio na różnego rodzaju szemrane
towarzystwo, które spożywa alkohol, a jako rodzice nie chcielibyśmy, żeby się
nasze dzieci przypatrywały na tego typu proceder. I ewentualnie druga rzecz,
która mogłaby poprawić sytuację to jest monitoring, przy czym analizując
Wieloletnią Prognozę Finansową zauważyłem, że to zadanie w postaci
monitoringu na placu zabaw na Ogrodach jest planowane dopiero na rok 2023
i pytanie i prośba, czy nie dało by się tego w jakiś sposób przyspieszyć?
4) I ostatni temat, bo na poprzedniej sesji, niestety, przez własną winę nie udało
mi się zadać tego pytania, bo po prostu wyszedłem i mnie nie dopuszczono do
głosu, ale to moja wina, to chciałbym teraz o takim temacie, który jakiś czas
temu był głośny, a trochę ucichł teraz z racji pory roku, ale ten problem, ja
myślę, że on wróci jak bumerang w przyszłym roku, a dotyczy ptactwa w Parku
Miejskim, konkretnie naszego Stawu w Parku. I tam jakiś czas temu dochodziło
do licznych przypadków zachorowań, a nawet i śmierci kaczek w wyniku
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choroby, która się nazywa „anielskie skrzydło”. Z tego, co wyczytałem, jak
gdyby źródłem tej choroby jest niewłaściwa dieta tych ptaków, a jest
bezpośrednio związana z dokarmianiem zbyt dużą ilością pieczywa białego.
I teraz pytanie, czy nie dałoby się wypracować jakiegoś kompromisowego
rozwiązania, bo ja też bym nie chciał, żeby na przykład, bo fajnie jest, jak
przychodzą rodziny z małymi dziećmi i te dzieciaki się cieszą, bo mogą
kaczuszkę tam dokarmić i sprawia im to przyjemność. Nie chciałbym
mieszkańców pozbawić tej przyjemności, a z jednej strony nie chciałbym, żeby
te zwierzęta umierały, bo prawdopodobnie z tego powodu one zdychają.
W związku z tym, czy nie dałoby się wypracować jakiegoś rozwiązania
kompromisowego, jakiegoś okresowego zabronienia tego dokarmiania albo
wprowadzenia znaków, które by np. zabraniały w określone dni np. parzyste,
nieparzyste.
Kiedyś
proponowałem zastosowanie
takiego
aparatu
vendingowego, który by powodował możliwość dokarmiania specjalistyczną
karmą, która zawiera odpowiednie mikroelementy i w ten sposób ludzie nie
dokarmialiby tym pieczywem. Prosiłbym o jakąś analizę tutaj tej sytuacji, żeby
po prostu uniknąć tej sytuacji. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Marka Giemzę.
Radny M. Giemza – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent!
1) Na początku chciałem podziękować w imieniu swoim i działkowców
za usunięcie znaku zakazu zatrzymywania usytuowanego przy ogródkach
działkowych przy ul. Grabowieckiej i utworzenie w tym miejscu miejsc
parkingowych. Chciałbym również podziękować za zakup naklejek na rowery
z napisem „Policyjny Rejestr Oznakowanych Rowerów”, które – mam nadzieję
– przyczynią się do zmniejszenia kradzieży jednośladów na terenie Gminy
Ostrowiec.
2) Kolejna interpelacja. W związku z brakiem reakcji na stan dróg na osiedlu
Gutwin i lakonicznymi odpowiedziami na część moich interpelacji, chciałbym
poinformować, iż do obowiązków Naczelnika Wydziału Infrastruktury
Komunalnej – Pana Krzysztofa Kowalskiego, wykonującego w imieniu
Prezydenta jako organu wykonawczego gminy, należy zgodnie z ustawą
o drogach publicznych wykonanie ogółu prac remontowych zabezpieczających
i przywracających prawidłowy stan nawierzchni oraz bieżących robót
konserwacyjnych, porządkowych i innych, którym celem jest poprawa jakości
i zwiększenie bezpieczeństwa i wygody ruchu, co oznacza,
że pierwszoplanowym zadaniem zarządcy dróg jest utrzymanie ich w stanie
wykluczającym narażanie ich użytkowników na niebezpieczeństwo i wypadki.
W związku z powyższym, ponownie proszę o wykonanie progu zwalniającego
na ul. Leśnej i uzupełnienie ubytków w drogach i wyrównanie kruszywem – nie
będę wyczytywał wszystkich ulic wymagających interwencji, bo jest ich
kilkanaście – przekażę na piśmie.
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3) Kolejna sprawa dotyczy przedłużającej się przebudowy ul. Rzeczki.
Rozumiem trudne warunki terenowe, ale wykonawca przystępując do przetargu
na przebudowę ulicy w terenie podmokłym, powinien spodziewać się trudności
związanych z wodą. Jeżdżę tą drogą prawie codziennie i od wielu dni na
budowie prawie nic się nie dzieje. Zauważyłem, że nawet nie zaczęto jeszcze
układać chodnika, ani ścieżki rowerowej. W dniu dzisiejszym pracuje tam
raptem kilka osób przy montażu słupów oświetleniowych. Naczelnik Wydziału
– Pan Krzysztof Kowalski na Komisji Budżetu w dniu 10 października
poinformował radnych, iż wykonawca ma problemy związane ze znalezieniem
podwykonawcy do układania kostki. Takie tłumaczenie nie powinno mieć
miejsca. Wykonawca podpisując umowę po wygranym przetargu zobowiązał się
do jego realizacji w określonym terminie. Proszę o wyegzekwowanie warunków
umowy i jak najszybszą interwencję w tej sprawie.
4) Kolejna interwencja. Kolejna sprawa dotyczy proponowanej inwestycji
w postaci myjni samochodowej samoobsługowej przy ul. Leśnej. Mieszkańcy
wymienionej ulicy sprzeciwiają się budowie, ponieważ zabudowa mieszkaniowa
położona jest zbyt blisko planowanej inwestycji. Usługa myjni jest w konflikcie
z funkcją mieszkalną, powoduje hałas i zanieczyszczenie powietrza w postaci
chemicznej bryzy wodnej, rozprzestrzeniającej się na sąsiednie posesje,
zanieczyszczenie wody i ziemi. Oddziaływanie myjni stanowi uciążliwość dla
mieszkańców. Na podobne problemy w innych miejscowościach zwrócił już
uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny, zajmując stanowisko, że tego typu
myjnie nie powinny być lokalizowane w tak bliskim sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej, przy czym nie są to usługi pierwszej potrzeby. Z związku
z powyższym proszę o odmowę ustalenia warunków zabudowy w postępowaniu
administracyjnym dotyczącego inwestycji polegającej na budowie myjni
samochodowej wraz niezbędną infrastrukturą na działce położonej przy
ul. Leśnej. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. (Interpelacje stanowią
załącznik nr 22 do protokołu)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Włodzimierza Steca.
Radny Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Ja akurat nie mam interpelacji, a 3 zapytania.
1) Pierwsze dotyczy oświetlenia parku przy ul. Wyspiańskiego. Już zgłaszałem,
żeby zrobić to oświetlenie, ponieważ tam nie ma, w zimie jest bardzo ciemno,
szybciej robi się zmierzch – tak, że ludzie boją się tamtędy przechodzić. Są
ławki, a na tych ławkach dzieją się też różne rzeczy. Wiem, że realizacja tego
oświetlenia jest już w budżecie miasta, tylko chciałbym się dowiedzieć taką
jedną rzecz – czy będzie w tym roku rozpoczęta realizacja, przygotowanie tego
oświetlenia. Chociaż wiadomo już, że nie skończymy w tym roku, ale im
wcześniej byśmy się do tego zabrali, to wcześniej się też skończy.
2) Drugie zapytanie dotyczy ul. Trzeciaków, końcówki. Bodajże dwie sesje
temu obiecał Pan, że na jesień być może będzie już przygotowany jakiś program
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zrobienia jakiejś drogi, utwardzenia. Chciałbym się dowiedzieć, czy w tym
temacie też już jest zaplanowane.
3) Trzecie pytanie dotyczy łącznika Prusa i Dąbrowskiej. Tam została tylko
jeszcze do zrobienia 1/3 tego łącznika. Ustalane było, że będzie jakieś
projektowane odwodnienie i też chciałbym się zapytać, w jakim to jest stanie,
czy coś tam się będzie działo, czy nie będzie działo.
4) I na końcu chciałem, w imieniu mieszkańców i swoim również podziękować
za przystanek dla wysiadających na ul. Prusa. Ci mieszkańcy są bardzo
wdzięczni, ponieważ musieli wysiadać troszeczkę dalej. Nie jest to zbyt duża
odległość, ale na pętli autobusowej, a tam znowuż nie było oświetlenia a pętla
autobusowa jest w bardzo złym stanie, no i przy okazji bym prosił, żeby to
w jakiś sposób też utwardzić, wyrównać, bo szkoda nawet naszych autobusów
miejskich. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Pana
Radnego Kamila Stelmasika.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Chciałbym zwrócić uwagę na 3 kwestie dzisiaj.
1) Jedna dotyczy rzeczy, o której mówiłem zaraz początkiem tej kadencji. Była
taka propozycja z moich ust, by uruchomić w mieście taki program grantowy
i program wolontariatu w kulturze dla młodzieży. Gdzieś ta propozycja została
na razie odłożona na bok, ale nadarza się teraz jakby niepowtarzalna okazja, aby
to powtórzyć, czy do tego wrócić i szerzej temat rozpoznać, ponieważ
20 października w Urzędzie Marszałkowskim Pan Marszałek zaprasza
samorządowców z naszego województwa w celu uruchomienia takiego właśnie
programu grantowego dla młodzieży, który najprawdopodobniej nazywał się
będzie „Mania Działania”, której kiedyś operatorem była Fundacja „FARMa”
i ten program nie odbędzie się, jeśli nie przystąpią do niego samorządowcy,
burmistrzowie, wójtowie gmin, miast województwa świętokrzyskiego i myślę,
że warto by było, żeby na tym spotkaniu czy też przedstawicie naszego miasta,
czy też instytucji, organizacji pozarządowych się znaleźli, bo jest to, moim
zdaniem, bardzo cenna inicjatywa, która, mówię, pokazałaby nam, jak naprawdę
środowiska młodzieżowe funkcjonują, a z drugiej strony przełożyłaby się
na konkretne, może i wymierne działania dla miasta, które by to środowisko,
czyli młodzież dla samej młodzieży by robiła, z korzyścią dla naszych
mieszkańców.
2) I kolejna sprawa. Proszę Państwa! Nie tak dawno doszło do poważnego
wypadku na ul. Wspólnej, tutaj przy wyjeździe z Osiedlowego Domu Kultury,
tego małego parkingu, które wiemy jak wygląd w dni, kiedy tam odbywają się
tego rodzaju działania edukacyjne dla dzieci, czy też w samym przedszkolu,
kiedy są wywiadówki. To jest bardzo wąska ulica, jest tam naprawdę
niebezpiecznie. Wiem, że kiedyś mój kolega klubowy – Mariusz Łata też temat
poruszał w postaci budowy tam parkingów. Pomyślałem, czy ta propozycja,
jakby uporządkowania tego ruchu tam nie powinna pójść dalej.
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Zaproponowałbym tam takie rozwiązanie, nie wiem, jak to by pod względem
proceduralnym wyglądało, niech się wypowiedzą kompetentne osoby.
Na ul. Wspólnej może wprowadzić jednokierunkowy ruch – w sensie
od Kopernika np. do ul. Polnej, a powrót tak, jak jest – Kochanowskiego. Myślę,
że to mogłoby poprawić trochę bezpieczeństwo na tej ulicy i ten rumor, który
tam panuje w godzinach popołudniowych praktycznie w każdy dzień tygodnia.
3) I ostatnia sprawa. Prosiłbym o interwencję, o przyjrzenie się miejscu, które
jest na ul. Sandomierskiej. To jest pomnik upamiętniający rozstrzelanych
mieszkańców naszego miasta „Nigdy więcej wojny”, który jest mniej więcej
w połowie ul. Sandomierskiej po prawej stronie. Nie wygląda to miejsce
najlepiej, a wiemy, że w ostatnim czasie kilka takich pomników i obiektów
takich publicznych zostało wyremontowanych, wyglądają elegancko i myślę,
że to miejsce też mogłoby godnie wyglądać i zróbmy wszystko, żeby tak było.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Kamila Kutrybę.
Radny K. Kutryba – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Wysoka Rado!
1) O prawidłowe żywienie młodego sportowca powinno się zadbać
w szczególności. Aktywne dzieci mają zwiększone zapotrzebowanie na
składniki odżywcze. Odpowiednio zbilansowana dieta może nie tylko podnieść
wydolność młodego organizmu, ale również zapewni mu zdrowie. Dlatego
zwracam się z możliwością zaproszenia dietetyka sportowego, który podczas
bezpłatnej konferencji skierowanej dla sportowców wszystkich grup
młodzieżowych oraz ich rodziców uświadomiłby nam wszystkim, jak zdrowo
się odżywiać, jak zdrowe odżywianie mogłoby wpłynąć na osiągnięcie lepszych
wyników sportowych. Szkolenie to można byłoby zorganizować na pięknym
obiekcie – Hali Widowiskowo – Sportowej przy Świętokrzyskiej 11, która
z pewnością pomieści dzieci ze wszystkich dyscyplin sportowych i grup
młodzieżowych oraz ich rodziców. Sport cały czas się rozwija, dlatego i my jako
miasto pozwólmy młodym sportowcom rozwijać się razem z nim. Właściwie
zbilansowana dieta jest tak samo ważna, jak dobry trening. Najlepszym
przykładem na to jest piłkarz reprezentacji Polski – Robert Lewandowski.
2) I jeszcze druga interpelacja. Zwracam się z prośbą o częstsze patrole Straży
Miejskiej przy nocnym sklepie monopolowym zlokalizowanym na os. Rosochy
obok bloku 83. Mieszkańcy tego bloku skarżą się na hałas po godzinie 22.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka
Rado! Szanowni Państwo!
1) Tutaj podobna sprawa, którą poruszał Radny Stelmasik. Faktycznie,
niedawno doszło do groźnego wypadku przy ul. Wspólnej i mając na uwadze
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skargi mieszkańców ul. Wspólnej na problemy z przejazdem i dojazdem
do własnych posesji, spowodowane nadmierna liczbą parkujących samochodów,
zwracam się z prośbą o budowę zatoki parkingowej, a po wykonaniu
tej inwestycji umieszczenie znaku zakazu parkowania pojazdów po obu stronach
ul. Wspólnej od Kopernika do przejścia dla pieszych na wysokości Przedszkola
nr 11. To jest jedna z koncepcji. Ja dokumentację fotograficzną mam
w załączeniu, jak wygląda faktycznie ulica, która jest zablokowana w godzinach
popołudniowych i w godzinach rannych, gdy rodzice przywożą dzieci
do Przedszkola. (Interpelacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu)
2) I druga sprawa, to chciałbym w imieniu mieszkańców podziękować
za wykonanie zatoki parkingowej przy bloku Matejki 5. Tutaj na ręce Pana
Prezydenta i Dyrektora Dybca, ale równocześnie zwracam się z prośbą
o wykonanie remontu chodnika, który połączyłby ul. Matejki i Sienkiewicza
oraz jego oświetlenie oraz organizację i doposażenie placu zabaw dla dzieci tam
zamieszkujących. Stan chodnika oraz brak oświetlenia sprawiają, że ten odcinek
uważany jest za miejsce szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców na osiedlu.
Również dokumentacja fotograficzna w załączeniu. Dziękuję. (Interpelacja
stanowi załącznik nr 24 do protokołu)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radną Joannę Pikus.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Nie ukrywam, że bardzo długo
zastanawiałam się, czy zgłosić interpelację skierowaną do Starostwa
Powiatowego, ze względu na charakter odpowiedzi, jakie dostaję od Pana
Starosty, jednakże działając na rzecz lokalnej społeczności, proszę
o przekazanie, Panie Prezydencie poniższych zapytań do w/w jednostki.
1) Proszę o informację, ile lekarzy pediatrów jest zatrudnionych w ramach
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jak wiemy, od 1 października takowe
świadczenia udzielane są w Zespole Opieki Zdrowotnej.
2) 29 czerwca wystąpiłam z zapytaniem, skierowanym do Starostwa
Powiatowego. Brzmiało ono następująco: „Kto sprawuje nadzór nad
poradniami rodzinnymi, znajdującymi się na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski oraz nad dostępnością lekarza internisty i pediatry
w w/w placówkach?” Bardzo proszę o odpowiedź na tą interpelację, gdyż nie
przypominam sobie, żebym takową dostała.
3) Mam jeszcze jedno pytanie. Proszę o informację, jaki sprzęt ratowniczy
znajduje się na pododdziale wcześniaków oraz intensywnej terapii noworodka
Oddziału Neonatologicznego. W szczególności proszę o określenie ilości
i jakości inkubatorów, mam tu na myśli rodzaj sprzętu, czy jest to np. inkubator
hybrydowy, otwarty, zamknięty itp. W odpowiedzi proszę uwzględnić rok
produkcji w/w aparatury.
4) Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! W imieniu swoim oraz
mieszkańców, którzy mają swoje zasoby w Spółdzielni Mieszkaniowej
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„Hutnik”, bardzo dziękuję Panu Prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu oraz
Prezesowi Miejskiej Energetyki Cieplnej – Panu Dariuszowi Wojtas
za udzieloną pomoc, dzięki czemu mieszkańcy, którzy mają mieszkania
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” mają ciepło w domach. Jeszcze raz
serdecznie dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Urszulę
Ubę.
Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Koleżanki, Koledzy Radni! Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Wszyscy
dobrze widzieliśmy, że bakteria grup coli, która została wykryta w wodzie
na terenie Szpitala Powiatowego nie była wodą skażoną przez Miejskie
Wodociągi i Kanalizację w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak można rozsiewać
plotki i szkalować, mówiąc do mieszkańców, że to wodociągi miejskie są winne
katastrofie ekologicznej skażonej wody? Dziwi mnie fakt, że te słowa były
wypowiedziane przez niektórych radnych. Dziś oficjalnie mogę powiedzieć
o moim przykładzie. Leżąc w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu
Świętokrzyskim, zaraziłam się bakterią coli. Do dziś odczuwam skutki tej
choroby. Uważam, że Starostwo Powiatowe powinno przeprosić pacjentów
Szpitala, mieszkańców naszego miasta, a przede wszystkim Zarząd Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyski. Akurat dziś
o godz. 12.00 w południe usłyszałam w Radiu Ostrowiec wypowiedź Pana
Jarosława Dąbrowskiego z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego, który przyznał, że to wina jest starego zbiornika na terenie
Szpitala, że może mysz wpadła, a może liść spowodował skażenie wody, co po
prostu uśmiałam się do rozpuku, bo niemożliwe – jeśli jest zbiornik
zabezpieczony, żeby coś tam mogło wpaść. To po prostu – tak, jak słoik
przykryty pokrywką. Wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy usłyszeć
„przepraszam” za zaistniałą sytuację w Szpitalu. Tego nie było powiedziane
właśnie w Radiu Ostrowiec. Przykre jest to, że pluje się na wszystkich, ale się
nie pluje na siebie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Wyczerpaliśmy chyba
już wszystkie zainteresowane… Jeszcze Radny Włodzimierz Sajda, proszę.
Radny Wł. Sajda – Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Goście! Panie Prezydencie! Jak to był
na początku naszej sesji, to było chyba 2 lata temu, jak Pan Starosta obiecał
wszem i wobec, że będzie sportowa przychodnia. I co? Do tej pory nie ma nic.
I gdzie tu słowa są Pana Starosty, zapewnienia, że to będzie lokal, lekarze są?
A tu jak nie było, tak nie będzie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa Radnych
chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo Radni! Panie
Prezydencie! Zanim udzielę głosu Panu Prezydentowi, pozwolę sobie
powiedzieć Państwu, że w ostatnim czasie czytam odpowiedzi na interpelacje
naszych radnym, w podpisie Pan Starosta Zbigniew Duda. Proszę Państwa! To
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są tak obraźliwe momentami teksty, cyniczne, momentami zastraszające
naszych radnych, że jestem zbulwersowana i dlatego chciałabym Państwu
przeczytać pismo, które skierowałam do Pana Starosty, żebyście Państwo
wiedzieli, że coś takiego miało miejsce bo dalej tak być nie może. Więc
5 października wysłane zostało pismo następującej treści:
„Szanowny Panie Starosto! Z przykrością odnotowałam fakt, iż ostatnio
otrzymywane odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, są redagowane w tonie dość napastliwym, a niekiedy nawet
i obraźliwym – mam tu na myśli jedne z ostatnich odpowiedzi kierowanych do
radnych: Andrzeja Pałki, Stanisława Choinki, Kamila Kutryby i Joanny Pikus.
Moim zdaniem, jeśli nawet interpelacje zawierają pewne nieścisłości, to nie jest
to przejawem złej woli radnych Rady Miasta, a tym bardziej nie powinno
spotkać się to z swego rodzaju agresją. Dlatego też zwracam się do Pana
Starosty o zwrócenie szczególnej uwagi na udzielanie merytorycznych
odpowiedzi, bez opatrywania ich wyrazami swojego niezadowolenia,
pouczeniami, czy dygresjami. Fakt, że sygnuje Pan te odpowiedzi swoim
podpisem, wpływa przede wszystkim na Pana wizerunek w społeczeństwie.”
To było właśnie pismo tej treści skierowane do Pana Starosty, a teraz oddaję
głos Panu Prezydentowi.
Radny A. Pałka – Taka jest prawda. Podzielam to w całości. Wiele mam takich
odpowiedzi i to tak wygląda.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Właśnie to wiem.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Państwo! W takim skrócie spróbujemy tak szybciutko
odpowiedzieć na pytania, interpelacje naszych radnych, za które dziękuję.
W kolejności – Pani Radna Małgorzata Krysa – wady postawy – program
profilaktyczny dla dzieciaków. Chcę podziękować za tą inicjatywę. Jak Państwo
widzicie, przywiązujemy jako Rada Miasta tej kadencji i ja jako Prezydent
ze swoimi współpracownikami olbrzymią wagę do takich działań
zapobiegających profilaktycznych i tak, jak nasze Panie Radne wszystkie
zaangażowały się w program, który odbędzie się już w ten weekend – Fundację
Ronalda McDonalda w kwestii wykrywania nowotworów u dzieciaków. Ten
program cieszy się olbrzymią popularnością. Powiem, że liczba telefonów
przeszła najśmielsze oczekiwania, liczba telefonów do Przewodniczącej – Pani
Ireny Rendudy – Dudek, czy do osób wspierających, koordynujących – tu Pani
Radna Joanna Pikus też pokazuje, ze jest olbrzymie zapotrzebowanie. I jeszcze
raz powtórzę – to nie jest nasz obowiązek, to nie my odpowiadamy za służbę
zdrowia, to nie jest nasze zadanie główne, ale to jest inicjatywa naszych Pań
Radnych, które piszą wnioski, mają wsparcie miasta i chcę podziękować
wszystkim Paniom, jeszcze raz podkreślę – wszystkim Paniom Radnym Rady
Miasta Ostrowca, bo to jest ich wspólna inicjatywa i takich programów będzie
realizowanych jeszcze wiele. Przypomnę o programach dotyczących szczepień –
to my byliśmy, Panie byłyście inicjatorkami i nagle się okazuje, że nawet
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Krajowy Konsultant ds. Pediatrii tutaj chwali Ostrowiec Świętokrzyski,
że wychodzimy z inicjatywą, że jesteśmy liderem w tym zakresie. To jest bardzo
ważne i istotne. Chcę podkreślić, że dołożymy tu wszelkich starań i myślę,
że wszyscy Państwo Radni poprzecie w przyszłym roku taki program
profilaktyki dla naszych dzieciaków, profilaktyki zdrowotnej. I myślę, że z taką
inicjatywą wyjdziemy my jako miasto, żeby w naszych placówkach
przeprowadzić taki program. Tu padały różne słowa odnośnie różnych
programów takich prozdrowotnych. Myślę, że nadszedł taki wreszcie czas,
żebyśmy się mogli tu mocno włączyć, chociaż powtórzę – nie jest
to bezpośrednio zadanie miasta. Ale taki program jest ważny, z myślą
o perspektywach, z myślą o naszych dzisiaj najmłodszych, którzy kiedyś
przejmą stery w naszym mieście, w naszej okolicy i którzy kiedyś będą mogli
podziękować Państwu, że taki program został uruchomiony.
Co do studzienki przy chodniku na skrzyżowaniu Polna – Radwana – to
w trakcie budowy, ale przekażemy i tutaj do właściwej jednostki, do zarządcy.
Tak, jak wspomniałem, nie ma Naczelnika Wrony, bo by Pani Radnej od razu
odpowiedział.
Pan Radny Andrzej Pałka – cała plejada tutaj pytań i interpelacji. Kwestia
Modrzewiowej, Grzybowej, i przystanku, i uporządkowania, Las Rzeczki,
Promienna, uzupełnienie kruszywa. Dziękuję, że Pan zwrócił uwagę tutaj
na zakres tej inwestycji, jeżeli chodzi o ul. Las Rzeczki, bo to jest inwestycja
na bardzo dużą kwotę. Na tę inwestycję mieszkańcy czekali długo, ale ta
inwestycja jest taką sztandarową inwestycją w tej części, ponieważ tam jest
i świetna jezdnia, i bardzo dobry chodnik, i nowoczesna momentami ścieżka
rowerowa. Tak więc to jest taki pierwszy odcinek pierwszego etapu w tamtej
części. I tutaj chcę podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość, bo zawsze jak
się buduje drogi, to jest taki okres przejściowy, gdzie są utrudnienia w ruchu.
Nie wszyscy mają cierpliwość, jak widzimy, czasy są trudne, wszyscy na
wszystkich donoszą, nie chcę użyć innego, brzydkiego słowa. W szczególności
wyrażam uznanie i podziękowanie dla tych, którzy mają cierpliwość, bo to się
opłaci. Jeżeli chodzi o boczną od Kilińskiego i tutaj wymieniał Pan te firmy,
tych przedsiębiorców naszych – to jest droga prywatna. To, niestety, jest
pokłosie sprzedaży kiedyś działek po przedsiębiorstwach, po OZMO dokładnie
i tak to zostało sprzedane, że każdy z tych przedsiębiorców ma współudział
w tej drodze. I jak jest tam trzydzieści kilka podmiotów, to nie sposób, żeby się
tam te trzydzieści kilka podmiotów jednocześnie porozumiało i doszło do
porozumienia, że należy to wspólnymi siłami wyremontować, zrobić.
Pochylimy się nad tym tematem, temat jest nam znany i jest to problem.
Ostatnio miasto weszło tam w posiadanie pewnej nieruchomości, też
poszerzając swój zakres działek gminnych, co otwiera pewną furtkę, już nie
chcę rozwijać dalej.
Co do Bałtowskiej, to przekażemy do zarządcy drogi Pana Radnego tu uwagi.
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Pan Włodzimierz Sajda – bardzo się cieszę i dziękuję, że Pan zwraca
szczególną uwagę na pamięć historyczną. Muszę powiedzieć, że myślimy
równolegle. Pozwoliłem sobie przygotować taką wycenę remontów jednego
z tych nagrobków i w trakcie przygotowywania przez Wydział Infrastruktury
Komunalnej tutaj uzyskaliśmy informację, mamy dwie oferty na – jedna chyba
8, druga chyba 12 tysięcy, na remont jednego z tych grobowców, tych
pomników, ale – tu chcę podziękować Księdzu Dziekanowi Sarwie. Ksiądz,
jako zarządca cmentarza, jako osoba, która odpowiada za Cmentarz Denkowski,
zwrócił uwagę, że te groby są w posiadaniu rodziny i tutaj bez uzgodnienia
ze spadkobiercami, z rodzinami, z krewnymi nie chciałbym wchodzić, bo
wiemy, jak to jest, że dobre inicjatywy nasze są torpedowane, więc poprosiłem
Księdza Dziekana, aby ułatwić kontakt z krewnymi, z rodzinami i myślę,
że moglibyśmy wszystkich byłych prezydentów groby wyremontować. Miasto
powinno na to stać i jest stać, a ta pamięć historyczna jest bardzo ważna w tym
momencie. Tak, że jeszcze raz bardzo Panu za ten głos dziękuję.
Co do budynku przy Świętokrzyskiej – tam jest dwa budynki. Kiedyś
faktycznie, jak Pan Radny zauważył, zarządzało tym Miejskie Centrum Kultury
i nadal tak jest. W tej chwili jest już decyzja, aby przywrócić do
funkcjonalności, spróbować przywrócić do funkcjonalności jeden z tych
budynków – ten, który jeszcze jest w dobrym stanie. To dawny budynek
laboratorium – tam są, że tak powiem, jeszcze dobrze zachowane mury i nie jest
zdewastowany ten budynek, i w tym momencie już są podjęte pewne kroki.
Szukam teraz pieniędzy, bo umówiłem się, że pierwszy koszt tego remontu nie
powinien przekroczyć 100 – 150 tysięcy, żeby zabezpieczyć na przyszłość
i wtedy podjąć dalsze kroki. Natomiast ten drugi jest już w tak zdewastowanym
stanie, tam jest zapadnięta podłoga, nie zabezpieczone, więc prawdopodobnie
ten drugi – mniejszy, niższy, o mniejszej też wartości historycznej poszedłby
pod likwidację. Tak, że to w tej chwili przekazane. Naczelnik Kowalski wrócił
z urlopu i tutaj słucha, i notuje, w związku z powyższym na pewno tu szybka
reakcja będzie.
Co do Radnego Marcina Marca – ja cieszę się, że Pan wychodzi z pozytywną
inicjatywą, promującą MWiK. Ja z przykrością słuchałem i do dzisiaj może Pan
sprawdzić u swoich partyjnych kolegów, jak to jest na niektórych stronach
niektórych instytucji wprost napisane, że woda była skażona z powodu
dostarczenia przez Miejskie Wodociągi, które podlegają gminie, a w gminie
odpowiada Prezydent Górczyński. Zapraszam. Z Pana Klubu. To wyszedł Pan
już z Klubu PiS? OK. Więc tutaj cieszę się, że chce Pan różnić się inaczej od
swoich współpracowników i pokazuje Pan pozytywne przykłady. Bo tak, jak
powiedziałem na początku – łatwo jest zniszczyć, łatwo jest opluć, łatwo jest
szkalować, a nie zapominajmy, że my w tym mieście żyjemy, będziemy się
spotykać na ulicach, chodnikach, w różnych konstelacjach, w różnych gremiach,
na różnych spotkaniach. I Prezesowi Foremniakowi to jest przykro, że on
– i wszystkim pracownikom MWiK-u to jest przykro, że dobra firma, bardzo
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dobra firma, o którą dbamy i która jest naszą własnością, jest stawiana w takiej
sytuacji. Państwo pamiętacie, swego czasu na tej sali były akcje szkalujące, że
nie będzie efektu ekologicznego. I to jest przykre. Później były akcje szkalujące,
jak to jest trudna sytuacja w MEC-u. Tym bardziej przykro, że to osoby, które –
że tak powiem – miały dobrą wiedzę, że wcale nie jest tak źle, jest odwrotnie,
mamy bardzo dobrą sytuację w MEC-u i to jest lider na rynku ciepłownictwa
w tej części miasta. Gdziekolwiek jestem za Zarządzie Związku Miast Polskich,
czy na innych spotkaniach z prezydentami, jestem dumny, że mamy taką spółkę,
że jako miasto jesteśmy tutaj głównym udziałowcem tej spółki. I to jeszcze raz
powtórzę się – łatwo jest psuć opinię, tylko nie zapominajmy o jednej rzeczy –
my tu wszyscy funkcjonujemy, nie wyprowadzimy się stąd i polecam uwadze.
Powiem jeszcze więcej – zwróćcie Państwo uwagę – pozwoliłem się pochylić
i wymienię z nazwiska – Pan Dyrektor kiedyś MWiK-u, później Dyrektor
Szpitala Seweryński – żaden kolega mu nie chciał pomóc, za których walczył
w pierwszym szeregu, których bronił, których wspierał, których uczył i nie
nauczył. I później nikt mu nie pomógł. I dzisiaj, będąc w trudnej sytuacji
życiowej, schorowany, podaliśmy rękę, chociaż to nie był nasz obowiązek.
Jeszcze raz podkreślę i poddaję pod rozwagę. Kto później poda komuś rękę?
Przecież Państwo miejcie to na uwadze, naprawdę.
Co do zagospodarowania przestrzennego i działek – tutaj chylę czoła, że śledzi
Pan na bieżąco zmiany w przepisach prawa – jest taka propozycja, głośno się
o niej mówi, ona jeszcze nie weszła w życie. Jesteśmy na nią przygotowani,
jestem po rozmowach z Naczelnikiem Smolińskim i z Panią Naczelnik
Targowską. Nasi urzędnicy również to śledzą i nasi prawnicy są tutaj bardzo
kompetentni i za tą pracę ich merytoryczną dziękuję, bo mamy to na bieżąco
i potrafimy z wyprzedzeniem pewne rzeczy zabezpieczyć. I tu jest dwie ścieżki,
tak, że nie widzę tu zagrożeń. Jak Państwo widzicie, tych terenów dużych coraz
mniej nam zostało, natomiast zależy nam, by przyciągać do Ostrowca coraz
więcej mieszkańców i na pewno będziemy chcieli zwiększyć podaż działek
jednorodzinnych dla sprzedaży i dla przyciągnięcia nowych inwestorów
i nowych mieszkańców.
Co do ograniczenia koncesji alkoholowej, to ja przypomnę że to nikt inny, jak
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tutaj Państwo
Radni byliście inicjatorami, aby ta uchwała na początku Państwa kadencji
została podjęta. Uchwała bardzo daleko idąca, bo mocno ograniczająca koncesję
na sprzedaż ilości alkoholowych. Tu jest temat długi i szeroki jak morze i rzeka,
bo alkohol jest dla ludzi, tylko wypić trzeba umieć. Nie wszyscy tu potrafią,
czego przykłady tu nie chcę pokazywać. Tyle w tym temacie.
Jeżeli chodzi o ptactwo w Parku Miejskim, to też nie zakażemy dokarmiania.
Jest to problem, ale słusznie Pan zauważył, że taka kampania edukacyjna byłaby
niezła. Ja myślę, że taką kampanię można zacząć od najmłodszych, od
przedszkolaków. Myślę, że może tu wyjdziemy z taką inicjatywą, żeby miasto
poprzez swoją którąś ze spółek albo przez Wydział Infrastruktury Komunalnej
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spróbowało może jakieś takie karmy zakupić i w przedszkolach w ramach
konkursów rozdawać dzieciakom, żeby z rodzicami pokazywać, że jednak
dokarmiajmy czymś konkretnym. Zgadzam się tutaj.
Radny Marek Giemza. Co do parkingu i uporządkowania tematu, o który prosił
przy ul. Grabowieckiej – dziękuję za ten temat.
Co do remontów dróg to tak, jak Państwo widzicie, jeszcze jest wiele tych
remontów do zrealizowania i do zrobienia i tych zaległości nie da się w szybkim
czasie zmienić. Jesteśmy liderem – Państwo i my w Urzędzie Miasta, jesteśmy
liderem teraz, jeżeli chodzi o ilość prac remontowo – drogowych w naszym
mieście. Jak spojrzycie na kwoty to jest to naprawdę potężna suma. W tej chwili
już troszkę „zakorkowało się” nasze Miejskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych, które w przypływie dobrej woli chciało pomóc innej jednostce,
a dzisiaj ma problemy z tą jednostką i ta jednostka chce ich „utopić” –
w cudzysłowie. Tutaj czekam, bo chcę wspierać nasze spółki, więc dalej
będziemy te drogi remontować i przebudowywać, ale chciałbym je wykonywać
przede wszystkim siłami naszej gminnej jednostki, bo sam tam zatrudnione
miejscowe osoby, gminna spółka realizuje i ma wpływ na cenę. Jest bardzo
dobra teraz koniunktura, bardzo dobra jakość, tak, że tu jestem zadowolony
z tematów wykonania robót przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i sukcesywnie te roboty będą robione. Tu zwracam się z prośbą o tą cierpliwość,
bo tłumaczyłem tutaj Państwu, że jest pewna kolejność i nie chciałbym tutaj
zmieniać, żeby to już szło w uporządkowany sposób bo to ułatwia pracę
wszystkim.
Co do tematu Rzeczek – przepytam na okoliczność zaawansowania prac na tej
budowie, natomiast co do Leśnej i tematu myjni, to na piśmie chciał Pan Radny
i na piśmie Pan dostanie, bo Pan Naczelnik Smoliński dzisiaj jest przygotowany,
ale jak na piśmie, to na piśmie.
Pan Radny Stec – Park Wyspiańskiego – oświetlenie. Panie Naczelniku! Bo
rozmawialiśmy, ale jakby Pan był uprzejmy Panu Radnemu Stecowi powiedzieć
temat tego oświetlenia. Nie wiem, czy jest Naczelnik Kowalski? Bardzo proszę.
To tak, ja poszerzę to pytanie Radnego Steca – kiedy tam zabłyśnie światło,
żebyśmy mogli pójść z Radnym Stecem?
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej – K. Kowalski – Dzień dobry.
Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Nie mogę na to pytanie odpowiedzieć
konkretnie, dlatego że na sesji wrześniowej zostało to zadanie wprowadzone
do budżetu. Odbył się przetarg, czy może procedura wyboru wykonawcy, bo to
było zadanie poniżej 30 tysięcy euro, na które nie zgłosił się żaden wykonawca.
Na nasze prośby do firm, których w Ostrowcu jest kilka, które parają się
budową oświetlenia i innych urządzeń elektroenergetycznych, odpowiedź była
taka, że nie wystartują, ponieważ nie mogą liczyć na to, że w terminie potrafią
zakończyć prace związane z zaprojektowaniem, i wykonaniem tego oświetlenia,
gdyż niestety procedury są tak wydłużone pozyskiwania np. map, czy uzyskania
pozwolenia, czy potem zatwierdzenia dokumentacji lub zgłoszenia, że nie są
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w stanie dotrzymać terminu. W związku z tym na pewno to oświetlenie w tym
roku nie powstanie, no i nie jesteśmy w stanie go też zacząć. Musielibyśmy
dokonać kolejnej zmiany w budżecie, wprowadzić zadanie do przyszłorocznego
budżetu i dopiero wówczas wystartować.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ale Panie Naczelniku, tak króciutko – czy
jest szansa, że na początku nowego budżetu, w styczniu, ogłosimy ten przetarg
i wykonawcy – może w Powiecie Pan Radny sobie przyspieszy wykonanie map
i uzyskanie pozwolenia na budowę i może tu wspólnymi siłami na Święta
Bożego Narodzenia.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej – K. Kowalski – Przyszłego
roku?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Tak. Może przyspieszymy. Ale nie na
wszystko, tak jak Naczelnik powiedział, mamy tutaj wpływ. Dziękuję, Panie
Naczelniku. Co do Trzeciaków, Prusa, Dąbrowskiej to przygotujemy Panu
Radnemu odpowiedź na piśmie. Na Prusa i Dąbrowskiej byłem z Panem
Radnym, więc znam ten temat. Tam jest 2/3 faktycznie wykonane i tam jest
kwestia faktycznie tylko odwodnienia, ale to odwodnienie najprawdopodobniej
musi być spuszczone do rowu, a to z kolei wymaga pozwolenia wodno –
prawnego. Przepytamy tu na okoliczność proceduralną, bo – jak Państwo
widzicie – dzisiaj wszyscy – patrzymy tutaj pod kątem, żeby to było zgodne,
bo nie wszystkim się podoba to, że my dużo robimy. Tyle w tym temacie.
Pan Radny Kamil Stelmasik – ja ma prośbę. Dostaliśmy takie zaproszenie.
Zostało zadekretowane na Naczelnika Malinowskiego. Jakby Pan Radny
zechciał się włączyć w moim imieniu w to zaproszenie i reprezentować nas
na tym spotkaniu. Mamy tutaj – ja nie ukrywam – dobre relacje i myślę,
że jesteśmy w stanie z tego skorzystać, a jest tez dobry zespół młodych ludzi,
którzy chcą się angażować i trzeba im oddać cześć i trzeba ich wciągnąć do
współpracy i pomocy. Myślę, że tutaj i poprzez Miejskie Centrum Kultury
i poprzez jednostki współpracujące, fundacje, stowarzyszenia. Mamy naprawdę
potencjał młodych ludzi, którzy mogliby się tutaj włączyć. Jak najbardziej na
tak jestem.
Co do ul. Wspólnej – skomplikowana sprawa. Zawsze, jak się wprowadza
zmianę organizacji ruchu, to połowa jest za, połowa jest przeciw. Ci, co nie
jeżdżą samochodami – będą za, ci co nie jeżdżą – będą przeciw. Temat trudny.
Ja bym poprosił Panów Radnych – Mariusza Łatę i Kamila Stelmasika o kontakt
z Prezesem i Zarządem OSM, bo może wspólnymi siłami z OSM, może OSM
wytyczy gdzieś miejsca parkingowe, bo problem jest jeden – przybywa
samochodów, w każdym domu jest jeden, dwa albo i trzy, i ci ludzie – każdy
chce parkować pod oknem. I w tym momencie jest problem utrudniony.
A z drugiej strony nie ma ci się dziwić, że dowożąc dzieciaki, każdy się śpieszy,
bo każdy spóźniony i każdy zabiegany. Więc prośba o taki kontakt
ze spółdzielnią, tym bardziej, że to dotyczy też i innego tematu Pana Radnego
Mariusza Łaty w kontekście innych ulic.
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Pan Radny – pomniki. Wpisując się historycznie, tak, jak Pan Radny Sajda
zauważył. Jak Państwo widzicie, przykładamy wagę i wspieramy i myślę, że to
też nie jest żaden problem, to nie są duże koszty. Trzeba o to dbać, to świadczy
o nas jako mieszkańcach tego miasta. Jak najbardziej na tak.
Radny Kamil Kutryba – aktywni sportowcy i ich odżywianie, wyżywienie,
dietetyk sportowy. Była taka inicjatywa naszych przedsiębiorców, w niektórych
szkołach robione były takie akcje uświadamiające w kontekście drugiego
śniadania. Panie Radny! Jakby Pan chciał się zaangażować, to uważam,
że zrobimy taką dużą konferencję i zrobimy to na Hali przy Świętokrzyskiej
i byśmy zaprosili wszystkie kluby sportowe, w szczególności te młodzieżowe,
dziecięce, bo tych jest dużo. W ostatnim czasie Ostrowiec sportem stoi
i moglibyśmy sfinansować takiego dietetyka, i moglibyśmy zrobić jakiś pokaz,
żeby on faktycznie pokazał i zaangażować w to dzieciaki. Bo to jest –
i faktycznie te dzieciaki muszą przyjść z rodzicami, bo są małoletnie, więc to
musi być w dwie strony, a najczęściej przychodzą z dziadkami i to jest chyba
najlepsza szkoła życiowa, więc tutaj bym w tą stronę zaproponował i jak
najbardziej na tak.
Komendant zapisał sobie w swoim notesie częstsze patrole na Rosochach 83.
O interpelacji Pana Radnego Mariusza Łaty już tutaj wstępnie powiedziałem.
Też dziękuję za tą cierpliwość. Udało się wygospodarować parę miejsc przy
Matejki i to też z korzyścią przede wszystkim dla tej lokalnej społeczności.
Tutaj Panowie interweniowali wcześniej o to i dziękuję.
Chodnik na tym odcinku do Sienkiewicza i oświetlenie. Sprawdzimy, jakie są
możliwości. Obiecałem na wizji w terenie Pani Radnej Marcie Woźnickiej –
Kuzdak remont i inwestycje przy ul. Siennieńskiej – ślepy odcinek od Jana
Pawła. Tak, że Panowie – dżentelmeni – musicie poczekać. Kolejka jest
i najpierw w kolejce jest Pani Radna jako pierwsza. I to uzależniam też od
dwóch rzeczy – od pogody i od sił przerobowych firmy Miejskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i drugiej firmy – Zakładu Usług Miejskich,
której tu też kilka pochwał padło i też przyłączam się. Mam odwagę i lubię to
powiedzieć wprost, że widzę pozytywne zmiany i widać to w naszym mieście
i to też jest ważne, żeby to podkreślać, bo – jeszcze raz powtórzę – budujmy,
pokazujmy pozytywny wizerunek naszego miasta, bo to jest najistotniejsze.
Co do interpelacji Pani Radnej Pikus – przekażę wszystko do Powiatu, ale
myślę, że zanim ja to przekażę, to już inni tez przekażą.
Co do „Hutnika” – chcę podziękować Zarządowi Miejskiej Energetyki Cieplnej
– Pan Prezes Wojtas, Pan Prezes Łakomiec i chcę podziękować za cierpliwość
Pani Wiceprezydent Marzenie Dębniak. Drodzy Państwo – w szczególności
Państwo, którzy są zaangażowani w te osiedla! Chcę zwrócić uwagę na
uświadamianie pewnej rzeczy – tam jest olbrzymi problem, który narasta od lat.
I tak, jak Radny Sajda zauważył – krytykować – wszyscy, pomagać – niewielu,
jątrzyć – owszem, też kilku. Więc pokazuję jeszcze raz – na tego typu rzeczach
nie powinno się zbijać kapitału politycznego. To są ludzkie lęki, ludzkie
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tragedie i to są ludzkie problemy. Ci ludzie niczemu nie są winni, że są tak
zarządzani, jak są zarządzani. Płacili za ciepło i za wodę, ale te pieniądze nie
wpłynęły do Miejskiej Energetyki Cieplnej w kwocie ponad 4 miliony i nie
wpłynęły do Miejskich Wodociągów w kwocie ponad miliona. I nie dziwcie się
Państwo, że dzisiaj trzeba brać odpowiedzialność za to, czym się zarządza, jak
się zarządza, z perspektywą i myśleniem o przyszłości. Drodzy Państwo! Ja nie
zadłużam miasta, nie zadłużam miejskich spółek i mamy naprawdę bardzo
dobrą kondycję wszystkich spółek.
Tak, że jeszcze Pani Radna Ula Uba. Nie dajcie się prowokować. Tak
w skrócie, żeby nie było za dużo powiedziane w tym temacie. Tak, że jeszcze
raz dziękuję. A co do tematu Szpitala, przekażemy – tak, jak powiedziałem –
w tym temacie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze ktoś z Państwa
Radnych nie dopytał czegoś w tym punkcie porządku obrad, a chciałby teraz
zabrać głos? Ma jeszcze szansę. Ale widzę, że już nie ma zainteresowania.
Ad VII/Sprawozdanie z Prac Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w okresie do 22 sierpnia do 22 września 2017 r. (załącznik
nr 25 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie przechodzimy
do punktu siódmego porządku obrad – „Sprawozdanie z Prac Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie do 22 sierpnia do 22 września
2017 r.”. Sprawozdanie również otrzymaliśmy w materiałach. Czy do tego
materiału mają Państwo ewentualnie uwagi? Nie widzę.
Ad VIII/ Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie już ostatni punkt
naszych dzisiejszych obrad – „Sprawy różne.” Czy tu Państwo Radni chcieliby
jeszcze zabrać głos? Proszę Radny Kamil Stelmasik.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Jeden głos tylko jeszcze
na koniec. Chciałbym bardzo podziękować Panu Komendantowi Kaniewskiemu
– na jego ręce. Wiem, że wyszedł przed chwilą, ale – za pracę Strażników
Miejskich podczas „Jesiennej Roweriady”, czyli rajdu rowerowego, który odbył
się w minioną niedzielę. Ten zakup, tych rowerów był naprawdę dobrym
posunięciem. Strażnicy spisali się znakomicie, szczególnie podczas jednej,
dwóch interwencji po drodze. Także bardzo dziękuję za udział
i za zaangażowanie. Dziękuję.

37

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Pozwolą
Państwo, że w tym miejscu zapoznam Państwa z pismem Komendanta
Powiatowego Policji. To jest takie nawiązanie do wypowiedzi Radnego Marka
Giemzy. Mianowicie, co pisze Pan Komendant: „W imieniu policjantów
zajmujących się działaniami profilaktycznymi oraz własnym – składam
podziękowania za zakup i przekazanie naklejek używanych przy znakowaniu
rowerów. Taka forma podejmowanych przez Policję działań profilaktycznych
w postaci znakowania rowerów cieszy się dużym zainteresowaniem. Odbywa się
to na licznych festynach, piknikach oraz po wcześniejszym uzgodnieniu
z tutejszy KPP. Dlatego pragnę dodać, iż ufundowane przez Pana Prezydenta
tzw. stickersy będą służyć przede wszystkim ostrowieckiemu społeczeństwu.
Jednocześnie dziękuję za dotychczasową pomoc, a przekazane środki stanowią
ważny element naszych działań profilaktycznych”. W podpisie Komendant
Powiatowy Policji Zbigniew Wilk (załącznik nr 26 do protokołu). Czy jeszcze
ktoś chciałby w sprawach różnych? Proszę co za tematykę chciałby poruszyć
Pan Sułek?
Pan L. Sułek – Dzień dobry Państwu. Szanowny Panie Prezydencie! Pani
Przewodnicząca! Szanowna Rado! Chciałbym tu poruszyć tematy związane
z biedą, z biedą, z mieszkaniami socjalnymi. No, ale żeby nie było aż tak
ponuro, to na wstępie chciałbym może klimat weselszy wprowadzić.
Tu gratulacje dla Pana Prezydenta. Naprawdę gratuluję Panu – wygrał Pan
wojnę billboardową. Pański billboard stoi, a Starosty się przewrócił w czasie
burzy. Myślę, że jest to dobra oznaka. Jest Pan w przodzie kilka długości, jeżeli
chodzi o sprawy PR – skie. No, ale może dlatego, że Pański billboard stoi też
koło mojego bloku. Ja cały czas mam oko, czy za bardzo nie ma odchyłów, bo
bym zgłosił gdzie trzeba. Panie Prezydencie, ale żeby tak nie było, aż tak
wesoło, nie no jeszcze muszę Pana rzeczywiście pochwalić – Pańskie rządy,
jeżeli chodzi tu o inicjatywy typu infrastruktura są nieporównywalne do rządów,
że tak powiem „eunucha samorządowego”, jakim był Pan Wilczyński. To co się
dzieje za Pana czasów jest imponujące. Mam na myśli o infrastrukturę. No,
wiemy – Pan Wilczyński był świetny w organizowaniu, budowaniu mieszkań
socjalnych. Podawałem sam do Prokuratury, że żadnego nie zbudował. To Pani
ma inne zdanie, ale to możemy po spotkaniu sobie wyjaśnić. Panie Prezydencie,
ale zawiedziony jestem również, jeżeli chodzi o Pana rządy głownie brakiem
zainteresowania ludźmi biednymi. Mieszkania socjalne, dach nad głową.
Drodzy Państwo, to może wiedzieć, tylko ten kto go stracił, kto go nie ma.
Mówimy o ludziach bezdomnych. Ale spójrzmy bliżej. Tutaj jest akurat Pan –
zacznę od tego, bo pofatygował się – noclegownia prosi o mieszkania. On
też prosi o mieszkanie. Wcale nie z własnej winy, bo w skutek wybuchu gazu
na ul. Słowackiego wylądował w noclegowni. A co to jest noclegownia? Ja nie
twierdzę, że ta jest najgorsza w Polsce. Na pewno są gorsze, ale jest to mniej
więcej na poziomie więzienia. Miałem okazję to sprawdzić: łóżka piętrowe,
no w więzieniu, bo w noclegowni. Tak, no kolega mówi, że ciasnota i w ogóle.
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Ale ten Pan tak ostro krytykowane slumsy, które są dla tego miasta żenadą na
Gutwinie, on chciałby tam dostać mieszkanie. Marzeniem tego gościa jest
otrzymanie mieszkania na slumsach. A co to są slumsy na Gutwinie? Ja swego
czasów 2006 r. w wyborach prezydenckich poparłem Panią Kamińską tylko
dlatego, że w rozmowie z której miało wyniknąć poparcie, bądź nie –
powiedziała: „Panie Leszku, ja rozwalę te slumsy w pierwszych kilku
miesiącach rządów. Co Pani zrobi z ludźmi? Ja ulokuję tych ludzi w różnych
miejscach. Gdzieś zagospodaruję pustostany, strychy.” I mam prawo wierzyć,
żeby tak by zrobiła. No, wygrał gość, który nigdy nie powinien być
prezydentem, czyli Pan Wilczyński. Jedyne co zrobił dla tych slumsów,
w skutek podejrzewam moich interwencji, bo się upominałem, to pierwszy blok
obielił, że tak powiem, z wierzchu, bo wewnątrz już remontu nie zrobił. Ten od
frontu. Chwała mu za to, bo on tylko tyle był w stanie zrobić. Prawdopodobnie
on wyrzucił grube pieniądze w te socjalne jakieś tam sprawy, które powstały tak
na przełomie kadencji. Ale w takim środowisku nie powinno się pchać
pieniędzy, bo to nadal nie zaprocentuje. Powinny być, tak jak mówiła Pani
Kamińska rozwalone, itd. Szkoda, że Pan znaczy – patrzę tak z perspektywy
kilku lat ostatnich Pana rządów – mieliśmy spotkanie jakieś dwa lata temu.
Miałem pewien pomysł, zresztą on do dzisiaj aktualny. No, nazwijmy to
w ramach tzw. ekonomii społecznej, żeby stworzyć firmę, w której
pierwszeństwo zatrudnienia mieliby osoby typu, ten Pan, bądź młodszy, chociaż
ten też jeszcze nie jest stary, którzy są w noclegowni – chcieliby spróbować
zbudować mieszkanie. Ja za pieniądze, których nie mam nawet projekt
zrobiłem. Bloczek, w którym byłoby około trzydziestu mieszkań.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana, prosiłabym Pana
o merytoryczną wypowiedź, o konkretne zapytanie.
Pan L. Sułek – Jeżeli dla Pani nie jest to merytoryka…
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jest to ważne, ale proszę
w sprawach swoich pomysłów…
Pan L. Sułek – Proszę mi nie zabierać proszę Pani głosu, bo ja mam jeszcze tubę
w zanadrzu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – …rozmawiać z Panem
Prezydentem w innym czasie.
Pan L. Sułek – Ja rozmawiałem i zgłaszam Państwu. A Pani się powinna trochę
douczyć słuchając starszych. Dziękuję Pani.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę mnie nie obrażać. Proszę
merytorycznie, bo odbiorę Panu głos.
Pan L. Sułek – Proszę Pani, co Pani zrobiła dla tego, żeby powstały mieszkania
socjalne? Ile mieszkań dzięki Pani inicjatywie powstało? Dokąd będziecie
tu poniżać ludzi? Mam na myśli Pani, nie wszystkich radnych. Chcę ruszyć tutaj
sumieniem Państwa, żebyście się przyjrzeli temu problemowi. Nie życzę sobie
przerywania, jasne? Panie Prezydencie, do Pana w takim razie. Przykro mi,
że ma Pan do współpracy taką osobę jak Pani.
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Prezydent J. Górczyński – Panie Leszku, teraz ja Panu przerwę. Jest Pan ze mną
umówiony – uwaga …
Pan L. Sułek – Dobrze, ale ja mam tu sprawy, które chcę, żeby wszyscy słyszeli.
Prezydent J. Górczyński – Drodzy Państwo! Wchodzimy w złą dyskusję.
Proponuję, żeby …
Pan L. Sułek – Ja mówię o mieszkaniach socjalnych i to się Panie nie podoba.
Dobrze, jedno zdanie jeszcze.
Prezydent J. Górczyński – Proszę podchodzić do tego – jest Pan na sesji Rady
Miasta. Szanując Pana doświadczenie, szanując Pana osobę – był Pan Posłem.
Pan L. Sułek – To niech Pan korzysta z tych doświadczeń.
Prezydent J. Górczyński – Zapraszam Pana…
Pan L. Sułek – Jeszcze jedno zdanie.
Prezydent J. Górczyński – Moment Panie Leszku. Szanując Pana, przyszedł Pan
z inicjatywą. Jest Pan do mnie zaproszony w tym tygodniu. Mój asystent,
w piątek…
Pan L. Sułek – No i właśnie, jaki jest trudny dostęp do Pana.
Prezydent J. Górczyński – Zapraszam w piątek. Natomiast pozwoli Pan,
że chcąc dzisiaj pomóc temu Panu, to zadam parę pytań już koledze, dobra?
Pan L. Sułek – Któremu koledze?
Prezydent J. Górczyński – Z którym Pan przyszedł.
Pan L. Sułek – Którego przywiozłem.
Prezydent J. Górczyński – Zapraszam tu do mikrofonu, bo tak tyłem mi
niezręcznie.
Pan L. Sułek – Proszę bardzo.
Prezydent J. Górczyński – Jarosław Górczyński, witam Pana. Proszę bardzo
do mikrofonu. Ja bym chciał zapytać gdzie Pan ostatnio mieszkał?
Pan Poniatowski – Na Słowackiego 20/6.
Prezydent J. Górczyński – Ile lat Pan tam mieszkał?
Pan Poniatowski – No, dziesięć. Jedenaście dokładnie.
Prezydent J. Górczyński – I to było mieszkanie prywatne, czy gminy?
Pan Poniatowski – Prywatne, no prywatne.
Prezydent J. Górczyński – Czyli dziesięć lat wynajmował Pan prywatnie
mieszkanie, tak?
Pan Poniatowski – No, można tak powiedzieć.
Prezydent J. Górczyński – Miał Pan umowę wynajmu?
Pan Poniatowski – No to była taka słowna.
Prezydent J. Górczyński – Czyli na piśmie Pan nie miał umowy?
Pan Poniatowski – Na piśmie nie miałem umowy.
Prezydent J. Górczyński – Ale płacił Pan czynsz?
Pan Poniatowski – Ja tanio sprzedałem pod warunkiem, że nie będę płacił.
Prezydent J. Górczyński – Czyli Pan tam mieszkał, później Pan to sprzedał?
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Pan Poniatowski – Tak, bo nie byłem w stanie. No, namówiony byłem, że będę
miał pomoc, bo jestem samotny. No i co? Był wybuch gazu i mnie się pozbyli.
Dom miał iść do rozbiórki, a poszedł do remontu.
Prezydent J. Górczyński – Czyli ten, któremu Pan sprzedał …
Pan Poniatowski – Wygonił mnie po prostu.
Prezydent J. Górczyński – Przykra życiowa sytuacja. Zapraszam – nie wiem,
czy jest na sali Dyrektor Dybiec?
Pan Poniatowski – Ale to był wypadek losowy Panie Prezydencie. I Pan
Prezydent przyjechał po wypadku i Pan obiecał każdemu mieszkanie socjalne,
i każdemu pomóc finansową. I nie było to dotrzymane i do dzisiaj nie jest.
Prezydent J. Górczyński – Jeszcze raz. Ci którzy nie byli właścicielami, bo to
jest podstawa, i ci którzy mieli oficjalne umowy, dostali taką pomoc. Ja myślę,
że…
Pan Poniatowski – Nie, nikt nie dostał. Tam były cztery osoby zameldowane
i nikt nie dostał.
Prezydent J. Górczyński – Pomożemy i Panu. Nie wiem czy był Pan kiedyś
na rozmowie u Dyrektora Dybca?
Pan Poniatowski – Ale podanie złożyłem o przyspieszenie na Żabiej, w ZUM-ie.
Złożone jest podanie moje.
Prezydent J. Górczyński – Dobrze, a ma Pan z czego płacić czynsz?
Pan Poniatowski – No, tam jeśli bym miał mieszkanie, powiedzmy na Kuźni,
gdzie się płaci 50 zł na miesiąc, to trochę tam dorabiam sobie, bo pracuję
w tapicerni, to 50 zł miesięcznie, to bez problemu bym płacił.
Prezydent J. Górczyński – A jak z tym budownictwem, bo Pan Leszek …
Pan Poniatowski – Słucham?
Prezydent J. Górczyński – Bo jak z budownictwem u Pana, bo Pan Leszek chce
tu Pana zatrudnić do firmy.
Pan Poniatowski – Z budownictwem to mógłbym, budowlaniec jestem.
Bo szkołę budowlaną skończyłem.
Prezydent J. Górczyński – To Naczelnik Kowalski zatrudni Pana w firmie przy
Rzeczkach. Przy Rzeczkach mają problem z brukarzami, to…
Pan Poniatowski – Bardzo mi przykro, bo mnie społeczeństwo na „lodzie”
zostawiło. I obcokrajowcom się daje pomoc. Teraz po tych wichurach,
huraganach ludzie dostają, a myśmy nic nie dostali.
Prezydent J. Górczyński – Pochylimy się nad Pana tematem. Zapraszam,
nie wiem, czy jest, jeszcze raz zapytam – czy jest Dyrektor z ZUM-u,
a Zastępca?
Pan Poniatowski – Słucham?
Prezydent J. Górczyński – Nie, nie – akurat pytam – prośba, sprawdzimy. Adres
do Pana, do korespondencji jakiś jest podany?
Pan Poniatowski – No to noclegownia, to Samsonowicza 80. Moje nazwisko
Poniatowski.
Prezydent J. Górczyński – Ok. Znane, historyczne. Pracę Pan podejmie?
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Pan Poniatowski – Pracuję w tapicerni, pracuję.
Prezydent J. Górczyński – Legalnie?
Pan Poniatowski – No, nie – po cichu. No, ale wypłatę, pieniądze mi płaci, no.
Prezydent J. Górczyński – Panie Poniatowski, to ja już więcej pytań nie mam
do Pana. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo.
Pan Poniatowski – Dziękuję bardzo, dziękuję.
Pan L. Sułek – Chciałbym po raz drugi spróbować w sprawach różnych zabrać
głos w innym temacie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – To znaczy w jakim i czy, w miarę
proszę merytorycznie kierować zapytanie ewentualnie do Prezydenta.
Pan L. Sułek – Poczekamy na Pana Prezydenta może. Jest Pani jedną z bardziej
nieudanych przewodniczących tej Rady.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Bardzo Panu dziękuję. I kończę.
W takim razie odbieram Panu głosu. Dziękuję bardzo już.
Pan L. Sułek – Ale ja mam nie wyłączony telefon.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – A ja zamykam obrady
czterdziestej dziewiątej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Obrady sesji
o godz. 17.32.
Protokołowały:

M. Kamińska
E. Kaniewska
A. Krakowiak

Rady

Miasta

Ostrowca

Świętokrzyskiego

zakończono

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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