PROTOKÓŁ NR LV/2018
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 marca 2018 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca
ul. J. Głogowskiego 3/5, rozpoczęła się o godz. 14.37.

Świętokrzyskiego,

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: Jerzy Wrona

Ad I/ Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Dostaliśmy wraz
z materiałami porządek obrad dzisiejszej sesji, czy są uwagi do porządku?
Proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Chciałbym wnieść do porządku obrad następujące zmiany. Po punkcie
14, tj. w punkcie 15 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. Później konsekwentnie punkt
16 – uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
i punkt 17 – uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec – i ta uchwała będzie miała punkt 17.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają jeszcze jakieś propozycje do porządku obrad? Nie widzę. W takim
razie głosujemy każdą z tych propozycji Prezydenta Miasta odrębnie, a potem
przegłosujemy w całości porządek obrad dzisiejszej sesji.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem do porządku obrad projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Świętokrzyskiego? Kto jest za przyjęciem tego punktu do

porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie
przyjęliśmy ten punkt do porządku.
I kolejny projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia,
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. – kto jest za
przyjęciem tego punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że punkty te przyjęliśmy.
I oczywiście podmiana załączników nr 1 i 2 do projektu uchwały dotyczącej
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ale tutaj
projekt uchwały nie ulega zmianie, poza podmianą tych załączników.
A teraz przegłosujemy w całości porządek obrad dzisiejszej sesji, a mianowicie
punkt zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Świętokrzyskiego – będzie to punkt 15 obrad dzisiejszej sesji,
zmieniająca uchwałę, projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec na 2018 r. – będzie to punkt 16 i kolejny
punkt – Wieloletnia Prognoza – będzie już punktem 17. Czy Pan Prezydent
jeszcze przed tak przyjętym porządkiem ma uwagi? W takim razie głosujemy
ten porządek obrad. Kto jest za przyjęciem tak ustalonego porządku obrad? Kto
jest przeciw? Kto się wstrzymał? A więc porządek obrad przyjęliśmy
i rozpoczynamy obrady.
Radni RM obradowali według następującego porządku obrad:
II. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
21 grudnia 2017 r. i 30 stycznia 2018 r.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na
2018 r.”,
zmieniająca uchwałę w sprawie jednostek pomocniczych – osiedli
i zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych,
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „25-lecia PRL”,
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób
bezdomnych
i mieszkaniach chronionych,
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 2019,
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do
nowego ustroju szkolnego,
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8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

sprzedaży działek gruntu,
sprzedaży nieruchomości,
nabycia nieruchomości,
ustanowienia drogi koniecznej
zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłacenia nadwyżki środków
obrotowych do budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r.,
zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Świętokrzyskiego,
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.

IV. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
V. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 14 grudnia 2017 r . do 21 lutego 2018 r.
VI. Sprawy różne (m.in. informacja Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego dotycząca roszczeń odszkodowawczych na skutek
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
naliczania tzw. „renty planistycznej”, sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
za okres od 21.10.2015 r. do 31.12.2017 r., sprawozdanie z działalności
Zespołu
Interdyscyplinarnego
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za okres od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r.).

Ad II/Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 21 grudnia 2017 r. i 30 stycznia 2018 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Punkt II porządku obrad
dzisiejszej sesji to jest przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz 30 stycznia 2018 r.
Oczywiście, protokoły jak zwykle były wyłożone do wglądu lub otrzymaliśmy
je drogą elektroniczną. Czy Państwo Radni mają uwagi do protokołu z dnia
21 grudnia 2017 r.? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania nad
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przyjęciem protokołu. Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r., kto jest za? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi do
kolejnego protokołu z obrad naszej Rady Miasta, to jest z 30 stycznia 2018 r.?
Czy są uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W takim razie również
przechodzimy do głosowania tego protokołu? Kto jest za przyjęciem protokołu
z 30 stycznia 2018 r. z sesji Rady Miasta? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że również i ten protokół przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
punktu obrad dzisiejszej sesji, mianowicie do punktu III.

Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pozycja 1 – projekt uchwały
dotyczący przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
na 2018 r.”. Projekt uchwały był opiniowany przez wszystkie komisje, proszę
więc przewodniczących o podanie opinii komisji. Proszę Przewodniczącego
Komisji Samorządowej o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Przewodniczącego Komisji
Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju Miasta również pozytywnie zaopiniowała wspomniany
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę radnego Dariusza Kaszubę
o zabranie głosu.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! W uzupełnieniu podejmowanego za chwilę
projektu uchwały pragnę dodać, że Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
w Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 19 stycznia złożył
5 propozycji klubowych do planu pracy Rady Miasta. Z tych 5 została ujęta
jedna, zaś pozostałe 4 nie bardzo, niemniej jednak podczas rozmowy z Panią
Przewodniczącą na jednej z komisji poprzedzających sesję uzyskałem
zapewnienie, że będzie także okazja, aby nasze propozycje znalazły się w tym
planie pracy, na co liczę. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Ja oczywiście
podtrzymuję swoją wypowiedź i uważam, że jeśli zdecydujemy, że któryś z tych
tematów jest równie ważny, zresztą klub KWW Jarosława Górczyńskiego
również złożył projekty do tego planu pracy, gdzie nie wszystkie zostały
uwzględnione, bo po jednej z tych propozycji włączyłam do planu pracy Rady
myśląc o tym, że jeśli będziemy chcieć dyskutować na inne tematy, to też nie
widzę żadnego problemu, żebyśmy je włączyli do naszej pracy. Czy są jeszcze
inne uwagi do tego projektu uchwały? Proszę Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Koleżanki i Koledzy Radni! Mili Goście! Myślę, że plan jest
elastyczny i tak, jak Pani Przewodnicząca wspomniała, przecież można dopisać
w trakcie, kiedy się zrodzi temat. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś jeszcze
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Planu
pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018 r.”. Kto jest za
przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że projekt uchwały przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018 r.”.
Patrz uchwała Nr LV/5/2018 - załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejna pozycja z naszego
porządku, z punktu III, to jest projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
jednostek pomocniczych – osiedli i zarządzenia wyborów do Rad
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Osiedlowych. Projekt uchwały był również opiniowany przez wszystkie
komisje, poproszę przewodniczących komisji o opinię komisji,
przewodniczącego Komisji Samorządowej o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Przewodniczącą
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Przewodniczącego Komisji
Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczący
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie jednostek
pomocniczych – osiedli i zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych. Kto jest
za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie…. Jeden głos wstrzymujący,
to przepraszam bardzo. 21 głosów za, przy 1 wstrzymującym – podjęliśmy
uchwałę.
Radni RM w głosowaniu: 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 1 wstrzymującym się – podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
jednostek pomocniczych – osiedli i zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych.
Patrz uchwała Nr LV/6/2018 - załącznik nr 3 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Projekt uchwały był opiniowany również przez wszystkie komisje Rady Miasta,
proszę przewodniczących komisji o opinię komisji. Przewodniczący Komisji
Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii i Rozwoju Miasta również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Przewodniczący Komisji
Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi do
projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski – kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Przy 21 głosach za, 1 wstrzymującym przyjęliśmy uchwałę.
Radni RM w głosowaniu: 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 1 wstrzymującym się – podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr LV/7/2018 - załącznik nr 4 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „25-lecia PRL”. Projekt uchwały
również był opiniowany przez wszystkie komisje, proszę więc
przewodniczących o podanie opinii komisji. Przewodniczący Komisji
Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
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Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
również pozytywnie zaopiniowała wspomniany wniosek, projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Przewodniczący Komisji
Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „25lecia PRL” – kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto
się wstrzymał? Stwierdzam, że przy 21 głosach za, braku głosów przeciw
i 1 wstrzymującym przyjmujemy uchwałę odnośnie zmiany Statut Jednostki
Pomocniczej.
Radni RM w głosowaniu – stosunkiem głosów: 21 głosów za, przy braku głosów
przeciwnych i 1 wstrzymującym się – podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski Osiedla „25-lecia PRL”.
Patrz uchwała Nr LV/8/2018 - załącznik nr 5 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób
bezdomnych i mieszkaniach chronionych. Oczywiście, ten projekt uchwały
z autopoprawką (załącznik nr 6 do protokołu), którą dostaliśmy na
posiedzeniach komisji, więc już w szczegóły autopoprawki nie będę wchodziła,
bo wszyscy otrzymaliśmy. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Samorządową oraz Komisję ds. Rodziny. Proszę przewodniczących komisji
o podanie opinii komisji, proszę Komisję Samorządową.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I poproszę Komisję
ds. Rodziny.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny – M. Woźnicka – Kuzdak – Komisja
ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę bardzo, Marcin Marzec.
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Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Goście! Ja chciałbym zapytać o to kryterium dochodowe, o którym
mowa w punkcie 1, bo mówi się, że osoby skierowane do schroniska dla osób
bezdomnych lub mieszkania chronionego, których dochód przekracza owe
kryterium dochodowe, ponoszą opłatę za pobyt w nich. Ja wiem, że tam jest
zacytowany art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy, ale nie ukrywam, że nie sprawdziłem
tego i chciałem dopytać, jakie to jest to kryterium dochodowe.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Poproszę o wyjaśnienie w takim
razie, o odpowiedź radnemu. Czy jest Pani Dyrektor, czy może Pan Prezydent?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Poprosimy Panią Dyrektor Magdę
Salwerowicz. A Pani Gałczyńska, proszę bardzo, Pani Dyrektor, mikrofon stoi
z boku
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim – J. Gałczyńska – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Kryterium w pomocy społecznej dla osoby
samotnie gospodarującej wynosi 514 zł, przepraszam, odwrotnie 634 zł, a dla
osoby w rodzinie – 514 zł.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy to jest wystarczająca
odpowiedź, Panie Radny?
Radny M. Marzec – Tak, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są inne zapytania
do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób
bezdomnych i mieszkaniach chronionych – kto jest za przyjęciem projektu tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych.
Patrz uchwała Nr LV/9/2018 - załącznik nr 7 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 2019. I tu
proszę Państwa, będzie autopoprawka w podstawie prawnej, gdzie dotychczas
było „z 2016 r. poz. 1817” należy zastąpić „t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450”. Z tą
autopoprawką będziemy później ewentualnie głosować projekt tej uchwały.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury
i Sportu, proszę Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
9

Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do
głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu
współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach
2018 – 2019 – oczywiście z autopoprawką, o której wspomniałam. 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
Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w latach 2018 – 2019.
Patrz uchwała Nr LV/10 /2018 - załącznik nr 8 do protokołu.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
do nowego ustroju szkolnego. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu, proszę Przewodniczącego o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę radnego Kamila Długosza
o zabranie głosu.
Radny K. Długosz – Pani Przewodnicząca! Taka drobna poprawka pisarska,
w § 1 wprowadzając tutaj zmiany w punkcie 2 § 3, tam jest bodajże ppkt g –
nastąpiła zamiana liter w nazwie ulicy Siennieńska. Wyszła nam inna ulica, taka
drobna.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – To na jednej z komisji radny
Dariusz Kaszuba już też poruszał ten temat, poprawiliśmy sobie oczywiście, ale
kto nie poprawił, to teraz… Jest prawidłowo? Aha, dobrze. Czy są uwagi do
projektu tej uchwały. Proszę o zabranie głosu radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Dobrze, że wszyscy
wnikliwie czytamy te materiały, które otrzymujemy na sesję, z tym, że – jak
pamiętam – na posiedzeniu komisji, gdy zgłosiłem ten problem, pan naczelnik
Malinowski orzekł, że tę poprawkę naniesiemy sobie sami, obejdzie się bez
autopoprawki. Czy ta wersja pozostała, czy mamy zmienioną część materiałów
– jak wygląda stan obecny?
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – To znaczy, tak zostanie jak
zasugerował pan naczelnik i sobie sami już to zmieńmy.
Radny D. Kaszuba – Dobrze, dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panie Naczelniku! W takim razie
proszę o zabranie głosu.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – J. Malinowski – Tu nie
ma błędu, Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę i wczytać się bardzo
dokładnie w te słowa. Ten punkt g mówi w ten sposób: wyrazy „Sienneińska” –
te przeinaczone – zastępuje się wyrazami i jest poprawna już potem pisownia.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czyli absolutnie żadnych
poprawek, tylko trzeba było czytać dokładnie. Tak, prawda. Proszę jeszcze
o zabranie głosu Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Koleżanki i Koledzy Radni! Mili Goście! Rozumiem, że
placówka, która do sieci dochodzi, dalej jest finansowana przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, nie obciąża to budżetu oświatowego? Prosiłbym o odpowiedź.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę w takim razie o odpowiedź,
Panie Naczelniku.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – J. Malinowski – Pani
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Tak, oczywiście,
gmina nie finansuje tej szkoły, nie jest jej organem prowadzącym, organem
prowadzącym dla tej szkoły jest Minister Sprawiedliwości i tutaj uchwała w tym
zakresie została zmieniona na wniosek właśnie Ministra Sprawiedliwości.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuje. Czy jeszcze są uwagi do
projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie, w takim razie przechodzimy do
głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski do nowego ustroju szkolnego. Kto jest za przyjęciem projektu tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez
Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do nowego ustroju szkolnego.
Patrz uchwała Nr LV/11/2018 - załącznik nr 9 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pozycja 8 z naszego porządku,
dotyczy sprzedaży działek gruntu, to jest 13 działek o numerach od 47/20 do
47/32 w rejonie ulic Jana Milewskiego i Leśny Zakątek. Projekt uchwały był
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opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta, proszę
Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
komisję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej sprzedaży działek gruntu. Kto jest
za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działek gruntu.
Patrz uchwała Nr LV/12 /2018 - załącznik nr 10 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy również sprzedaży nieruchomości, o pow. 0,1227 ha przy
ul. Władysława Sikorskiego 62, która stanowi własność Gminy Ostrowiec.
Projekt uchwały dotyczący tej nieruchomości był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta, proszę Przewodniczącego o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Projekt tej
uchwały również został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości przy ul. Wł. Sikorskiego 62. Kto jest za przyjęciem projektu tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Patrz uchwała Nr LV/13/2018 - załącznik nr 11 do protokołu.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości o pow. 0,6730 ha, to jest 4 działek w rejonie
ulic Jana Samsonowicza i Rudzkiej do gminnego zasobu nieruchomości. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta, proszę
o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Również
w przypadku tego projektu uchwały Komisja pozytywnie oceniła uchwałę,
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim W takim razie
12

przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej nabycia
nieruchomości w rejonie ulic Jana Samsonowicza i Rudzkiej. 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 LV/14/2018 - załącznik nr 12 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
stanowi projekt uchwały, mówi o ustanowieniu służebności drogi koniecznej,
położonej przy ul. Jana Rosłońskiego, a stanowiącej własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę również Przewodniczącego o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej ustanowienia drogi
koniecznej. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto
się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia drogi
koniecznej.
Patrz uchwała Nr LV/15/2018 - załącznik nr 13 do protokołu.
12) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłacenia nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego
Komisji o opinię.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej zwolnienia zakładu budżetowego
z obowiązku wpłacenia nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski. 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 zwolnienia zakładu
budżetowego z obowiązku wpłacenia nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr LV/16/2018 - załącznik nr 14 do protokołu.
13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały,
zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Załącznik nr 2 do projektu tej uchwały był dostępny do wglądu
w Referacie obsługi i funkcjonowania Rady Miasta, jak również projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz
Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Strategii o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. 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 wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Patrz uchwała Nr LV/17/2018 - załącznik nr 15 do protokołu.
14) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały,
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu, proszę więc Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
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Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. 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 2018 r.
Patrz uchwała Nr LV/18/2018 - załącznik nr 16 do protokołu.
15) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały – ten
nowy, wniesiony do porządku obrad na dzisiejszej sesji – zmieniający uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Świętokrzyskiego. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu.
Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Radnego Marcina Marca o zabranie
głosu.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Goście! Ja chciałbym przy okazji tego, jak będziemy
głosować tę uchwałę i myślę, że na pewno ta uchwała zostanie podjęta,
właściwie nie mamy innego wyjścia, bo takie są stawki rynkowe jak widzimy.
Natomiast chciałbym przy okazji zaapelować o taką jedną rzecz, bo to jest
chyba właściwie jedyna szansa przy okazji tworzenia tej dokumentacji
projektowej na pozbawienie takiej bolączki mieszkańców wieżowców przy
ul. Radwana, chodzi konkretnie o nieruchomości blok 12 i blok 14, ponieważ
mieszkańcy od lat mają trochę problemów komunikacyjnych w związku z tym,
że nie ma bezpośredniego wyjazdu spod tych nieruchomości na ulicę Radwana.
Pewnie technicznie jest to wykonalne, nie wiem, na ile prawo drogowe itd., ale
to jest chyba jedyna okazja do tego, żeby móc przy okazji przekazywania tak
znaczących środków finansowych zwrócić się z apelem czy z prośbą do osób,
które będą z kolei zamawiać taką dokumentację i będą ponawiać postępowanie
przetargowe o to, żeby uwzględnić potrzeby mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego, konkretnie tych dwóch nieruchomości, przy których,
w jednej mieszka, jest 99 lokali użytkowych, w drugiej – 77 – o ile dobrze
pamiętam, czyli ponad 150 rodzin mieszkających w tamtych budynkach, myślę,
że by znacząco tym ludziom ułatwiło drogę. Czyli reasumując, chodzi o to, żeby
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uwzględnić w projektowaniu tego odcinka drogi możliwość włączenia od strony
ulicy Radwana dojazdu do tych posesji, czy ewentualnie wyjazdu – czegoś, co
w znaczny sposób ułatwi komunikację. Chciałbym poprosić, zwrócić się
z wnioskiem formalnym w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość, żeby – jeżeli
Państwo wyrazicie taką wolę – żeby Rada Miasta symbolicznym aktem
głosowania poparła taką inicjatywę, bo myślę, że to w znacznym stopniu
wzmocni wniosek, a nie mój, pojedynczego, skromnego radnego, cóż kogoś tam
w województwie będzie interesował pojedynczy radny, a jeżeli cała rada by się
przychyliła, no to myślę, że taki wniosek mógłby liczyć na uwzględnienie.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Szanowni Goście! Przespał Pan sprawę, Panie Radny, szkoda, że nie ma
Naczelnika – Pana Jerzego Wrony, bo by Panu powiedział. Pan się tu powołuje
na klub PiS-u, ja myślę, że naczelnik świetnie wie, dokumentacja to jest
wykonana. Te pieniądze, które my dajemy, to dajemy na podziały geodezyjne.
Dokumentacja fizycznie jest już zrobiona. Natomiast dokończenie tej
dokumentacji to jest tylko i wyłącznie podziały geodezyjne. I na te podziały
geodezyjne potrzeba aż tak dużej kwoty, żeby to wszystko w Ostrowcu zostało
wykonane. Faktem jest, że ta ulica jest bardzo ważna z punktu widzenia miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, bo to jest ciąg drogi wojewódzkiej i wszyscy
czekamy na nowy most na Alei nad Kamienną, czekamy na nową Aleję,
czekamy na nowe skrzyżowanie u zbiegu ulicy Słowackiego – Denkowskiej, no
i nowe rondo, układ komunikacyjny przy Radwana. W układzie
komunikacyjnym na tym odcinku Radwana nic się nie zmienia, zostaje tak, jak
jest. A to jest tylko i wyłącznie na dokończenie tej dokumentacji. I chcę
podziękować z tego miejsca, mam nadzieję, że wszyscy Państwo Radni to
poprą, ponieważ to jest ważna dokumentacja dla Ostrowca Świętokrzyskiego,
bo ten ciąg drogi wojewódzkiej jest bardzo istotny w układzie komunikacyjnym
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i dobrze by się stało, żeby tę dokumentację
w końcu domknąć, i żeby ona była już kompletna z tzw. ZRID-em,
z zezwoleniem na realizację inwestycji celu publicznego, bo czekamy na
realizację i czekamy, aby ta droga była już w takim naprawdę XXI wieku, jeżeli
chodzi o standard tego ciągu. Chcę też podziękować za współpracę z tego
miejsca dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, dla Pana Dyrektora
Damiana Urbanowskiego, bo równolegle mamy w tej chwili wykonywaną ulicę
Bałtowską, od skrzyżowania z Jana Pawła do granic miasta, i później dalej do
granic województwa. Jestem po rozmowach, tutaj Pan Dyrektor był w Ostrowcu
Świętokrzyskim, oglądaliśmy te ulice. Chcę podkreślić, że to zaangażowanie
firmy wykonawczej jest duże i mam nadzieję, że na wakacje Bałtowska też już
zostanie oddana w tym odcinku tak, że tutaj Dyrektor Damian Urbanowski ma
na uwadze Ostrowiec Świętokrzyski i myślę, że to też ważna informacja dla nas
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wszystkich i z góry już podziękuję tak awansem za to, że Państwo poprzecie,
zwiększenie środków finansowych na dokończenie tej dokumentacji. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze są uwagi
do projektu? Proszę radnego Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Panie Prezydencie! Dziękuję za informacje dość
precyzyjne. Natomiast mi się wydaje, że każdą dokumentację można poprawić
i myślę, że jeżeli mimo wszystko gdzieś jakiś apel z naszej strony by poszedł
w tym kierunku, to przynajmniej jest szansa, że ktoś to rozpatrzy i uwzględni
takie poprawki. Ja sobie zdaję sprawę, że to są koszty, ale mi się wydaje, że już
nie będzie więcej okazji, bo wiemy doskonale, że jak już ten ciąg zostanie
zrobiony, to wtedy jak zostanie oddana inwestycja, to wnioskowanie wtedy na
pewno nie będzie miało znaczenia dla wykonawcy, bo już będzie za późno.
Może jeszcze jest szansa na to, to jest taka moja luźna sugestia.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze Pan Prezydent
chciałby coś dodać?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Przekażemy tę prośbę do Pana Dyrektora
Urbanowskiego, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze są uwagi do projektu
tej uchwały Państwa Radnych? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do
głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. Kto jest za przyjęciem
projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że
uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr LV/19/2018 - załącznik nr 17 do protokołu.
16) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały,
również dzisiaj przyjęty do porządku obrad, zmieniający uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. Ten projekt
uchwały był również opiniowany przez Komisję Budżetu. Poproszę
Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. 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 2018 r.
Patrz uchwała Nr LV/20/2018 - załącznik nr 18 do protokołu.
17) Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały,
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023, oczywiście z tymi dwoma
nowymi załącznikami nr 1 i nr 2 do projektu tej uchwały. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 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 2018
– 2023.
Patrz uchwała Nr LV/21/2018 - załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W tym momencie zakończyliśmy
obrady nad punktem III porządku naszych obrad. Przechodzimy do punktu IV,
a mianowicie „Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi”.

Ad IV/Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Prosiłabym Państwa Radnych
o zgłaszanie się do interpelacji.
Jeśli kogoś pominęłam – za sekundę przeczytam – to proszę mnie poprawić:
Kamil Stelmasik, Andrzej Pałka, Urszula Uba, Włodzimierz Sajda, Małgorzata
Krysa, Marcin Marzec, Aron Pietruszka, Włodzimierz Stec, Kamil Stelmasik,
Kamil Kutryba, Marta Woźnicka – Kuzdak i Joanna Pikus. Czy jeszcze ktoś się
zgłaszał, a był pominięty? Jeszcze Mariusz Łata. I ktoś jeszcze, czy wszyscy
już? Wszyscy. Proszę Państwa! Proszę pomyśleć teraz o tym, o czym będziemy
za chwilę. A teraz przerwa, 20 minut.
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Przerwa trwała od godz. 15:14 do godz. 15:37.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Wznawiam obrady. Proszę
o zabranie głosu Radnego Kamila Stelmasika.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Panie Prezydencie! Koledzy i Koleżanki Radni! Kilka kwestii.
1) Pierwsza rzecz. Panie Prezydencie! Sto lat temu podczas sesji Rady Miasta,
dokładnie 23 kwietnia 1917 roku jeden z radnych miejskich – Ksiądz Wodecki
zaproponował posadzenie kasztanów przy Alei 3 – go Maja, by tym działaniem
uczcić zmianę nazwy ulicy z Alei Ostrowieckiej na Aleję 3 – go Maja. W czynie
tym pomogli mu inni radni m.in. Sławomir Czerwiński, Feliks Bykowski
i Ludwik Warcholder oraz harcerze. Historia ostrowieckiego harcerstwa jest
niezwykle bogata i warta upamiętnienia. Przede wszystkim, mam tu na myśli
przypomnienie postaci wielu druhen i druhów, związanych z tą organizacją.
Po wielu rozmowach na ten temat z przedstawicielami ostrowieckiego hufca,
w tym z Panem Komendantem Dariuszem Czupryńskim, chcę przedłożyć Panu,
Panie Prezydencie i Państwu – Koleżankom i Kolegom Radnym – propozycję,
by każdemu z kasztanowców rosnących przy Alei 3 – go Maja, będących dziś
pomnikami przyrody, nadać imiona zasłużonych harcerzy – druhów i druhen.
Każde z drzew nosiłoby zdrobniałe imię – takie, jak: Bogusia, Tadzio, Ela,
Wiesio, Wojtuś itd., a upamiętniałaby takie postaci jak: Bogusława Januszówna,
Elżbieta Gargul, Tadeusz Farbisz, Ireneusz Górnisiewicz, Marian Kałuża,
Wiesław Wieżel, Wojciech Starzyński, Tadeusz Religa, Tadeusz Gryglewicz
pseudonim Krzywonos itd., itd. Jest tych nazwisk sporo. Wyobrażam sobie, że
każdy z kasztanowców otrzyma solidną, dobrze zaprojektowaną tabliczkę
z informacją o danym patronie, co będzie miało nieoceniony wymiar
edukacyjny i informacyjny dla mieszkańców naszego miasta. Pomysł ten jest
o tyle istotny, że w przestrzeni miasta nie ma wielu miejsc upamiętniających
historię ostrowieckiego harcerstwa. Ponadto należy pamiętać, że rok obecny –
2018 został ogłoszony na mocy uchwały Senatu RP – Rokiem Harcerstwa.
Byłby więc to elegancki gest ze strony tego samorządu, byśmy jeszcze w tym
roku mogli zrealizować powyższy zamiar. (Interpelacja stanowi załącznik
nr 20 do protokołu)
2) Kwestia druga. W związku z tym, że zwrócili się z wnioskiem do mnie
mieszkańcy osiedla Pułanki w sprawie wykonania przejścia dla pieszych
na ulicy Armii Krajowej, na wysokości wieżowca nr 18, zwracam się z prośbą
o przeanalizowanie niniejszej propozycji przez odpowiednich pracowników
wydziałów Urzędu Miasta pod kątem możliwości wykonania takiego zadania.
Do niniejszego wniosku załączam, Panie Prezydencie, opinię Rady Osiedla
Pułanki na ten temat i również zebrane podpisy mieszkańców w tej sprawie.
(Interpelacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu)
3) Teraz dwa wnioski, które chciałem, za Pana pośrednictwem, skierować do
Starosty Powiatowego, do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
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w celu rozwiązania poniższych problemów. Proszę o usunięcie znaku
drogowego – to jest zdjęcie pokazane – na ul. Kolonia Robotnicza, na
wysokości ul. Grzybowej, mówiącego o ograniczeniu prędkości i pracach
drogowych. Ze względu na brak jakichkolwiek prac remontowych w tym
miejscu na jezdni, znak ten już nie spełnia swojej funkcji.
4) I druga kwestia dotyczy fragmentu nawierzchni drogi na ul. Iłżeckiej, tuż
przed nowym skrzyżowaniem z ul. Rzeczki, na odcinku od ul. Prusa do nowej
zatoki autobusowej. Tu jest też to w załączniku pokazane. Jest to zaledwie
odcinek około 40 metrów, w bardzo złym stanie technicznym, którego
pofałdowana i zapadnięta nawierzchnia zupełnie nie licuje z dobrą nawierzchnią
ul. Iłżeckiej i dalszym fragmentem ulicy do skrzyżowania z ul. Rzeczki, który
był wykonany w ramach remontu skrzyżowania, nie tak dawno wykonanego
skrzyżowania, o którym wszyscy wiemy. (Interpelacje 3 i 4 stanowią załącznik
nr 22 do protokołu)
5) I jeszcze dwie kwestie, takie na bieżąco. Panie Prezydencie! Po drugiej
edycji Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego zgłaszałem wniosek
o budowę placu zabaw na terenie szkoły nr 7, wówczas mieszkańcy osiedla
Pułanki, cała społeczność szkoły niemal otarła się o zwycięstwo. Chciałbym
zapytać – złożyłem taki wniosek po rozstrzygnięciu tego Budżetu, by zadanie to
włączyć do budżetu kolejnego roku. Nie udało się w ubiegłym roku. Pytanie –
na jakim to jest etapie i czy możemy liczyć, że w tym roku dzieciaki z osiedla
Pułanki, w tym przede wszystkim uczniowie najmłodszych klas szkoły nr 7 będą
mogli w tym roku skorzystać jeszcze z tego placu, bo – nie ukrywam – jest to
bardzo ważny i trapiący temat, gdyż dzieciaki w tym skrzydle od strony bloku
24,26 – są tam klasy I – III i naprawdę nie mają tam żadnych urządzeń
zabawowych i myślę, że to byłoby bardzo ciekawe rozwiązanie.
6) I jeszcze jedna kwestia. Bardzo bym prosił stosowne służby o to, żeby
zainteresowały się wjazdem na teren parkingu przy ZDK-u tutaj, od Alei 3-go
Maja. Są tam 3 potężne wyrwy teraz po tej zimie i to jest naprawdę coś, co
utrudnia wjazd i wyjazd. Tam codziennie przejeżdża mnóstwo ludzi, gości
naszego miasta, więc gdyby udało się je w takim pilnym tempie załatać, byłbym
wdzięczny.
7) I mam jeszcze jedną kwestię, związaną z herbem naszego miasta, bo mnie
niepokoi jedna rzecz. Nie tak dawno pojawił się na znanym portalu
społecznościowym profil „Ostrowiec online”, który pokazuje różnego rodzaju
wydarzenia z naszego miasta, transmisje są online z różnych wydarzeń
społecznych i kulturalnych i – nie wiem kto – ale właściciele tego portalu
zamieścili w herbie, w tzw. zdjęciu profilowym, bardzo pokiereszowany,
zmieniony herb naszego miasta i w moim odczuciu jest to coś karygodnego
i chciałbym zapytać, czy gmina, czy samorząd może zrobić coś dla ochrony
naszego herbu? Czy możemy zrobić coś w wymiarze edukacyjnym
i informacyjnym, by mieszkańcy, w przypływie twórczej weny nie zmieniali
i nie wykonywali pseudo artystycznych interpretacji herbu na własny użytek.
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Ponadto, czy istnieją jakieś prawne mechanizmy, które spowodowałyby, by
twórcy tego fanpage’a usunęli zdjęcia z tak przerobionym herbem naszego
miasta. Pragnę jeszcze przypomnieć, że w obecnym herbie, który obowiązuje od
roku 1988, znajdują się elementy zaczerpnięte z herbu Leliwa i książąt
Ostrogskich, które nie do końca tak naprawdę zostały właściwie odwzorowane.
Być może, te elementy wymagają korekty i jakiejś konsultacji z ekspertem
z zakresu heraldyki, tym bardziej, że te pytania gdzieś w tej i poprzedniej, zdaje
się, kadencji padały na sesjach Rady Miasta ze strony innych radnych. Tak,
że tutaj wykładam temat, może ktoś się mu bliżej przyjrzy. (Interpelacja
stanowi załącznik nr 23 do protokołu) Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Radnego
Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Koleżanki, Koledzy Radni! Mili Goście!
1) Tak się składa, że bardzo duża jest wycinka lasu od ul. Nowe Piaski,
w kierunku ul. Sienkiewicza. Dotychczas była to strefa buforowa i lęgowa. Jak
to się ma w majestacie prawa? To jest pytanie od mieszkańców. Myślę,
że niepokojące.
2) Kolejne. Jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców hałas na ul. Długiej, mierząc
od Ronda NSZ – Narodowych Sił Zbrojnych, w kierunku Wymysłowa. Fakt,
że duże pojazdy Remondisu przejeżdżają, mając większą prędkość, teren
podmokły, a więc w mieszkaniach trzeba szkło trzymać, żeby z półki nie
wyskoczyło. A więc, czy jest jakaś możliwość zmniejszenia uciążliwości w tej
sprawie?
3) I kolejna. Jaki jest plan zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Jodłowa,
Nowe Piaski i Graniczna – boisko trawiaste. Ja tu chyba pomyliłem, nie Nowe
Piaski, tylko Graniczna, dobrze. Jodłowa, Graniczna – w tym rejonie, tak – i Las
Rzeczki – to miało być. Na dzień dzisiejszy jest to takie dzikie boisko trawiaste,
a mieszkańcy pytają, czy jakieś przewiduje się tutaj docelowe działanie
ze strony Gminy. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Arona Pietruszkę.
Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Koledzy, Koleżanki Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Goście!
1) Ja chciałem złożyć interpelację, prośbę. Chodzi mi o ul. Sienkiewicza –
wizytówka naszego miasta – po jednej stronie pasaż sklepów, jadąc od Rynku –
po lewej stronie. W okresie zimowym gros grupek stojących pod sklepami,
pijących alkohol, głównie w porach nocnych, obok przystanek miejski. Nieraz
sami mieszkańcy boją się stać na tym przystanku, bo te osoby są pod wpływem
alkoholu i są agresywne. Po drugiej stronie, media ogłosiły jakiś czas temu,
że problem sklepów z dopalaczami jest już zamknięty. Niestety, nie. Sklep sobie
działa dalej. Jak zauważyłem, dzwoni się, chwilę się odstaje i sobie osoby
wchodzą – cyk, cyk, cyk. Sklep działa, jak działał w najlepsze. Prosiłbym – jeśli
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istnieje taka możliwość – o zajęcie się jedną i drugą stroną ulicy, bo jest to –
jakby nie patrząc, ulica Sienkiewicza – nasza wizytówka naszego miasta –
o możliwość zamontowania może wokół tych pawilonów jakiegoś monitoringu,
aby odstraszyć trochę te grupki, które się tam zbierają. Sam fakt tego,
że również mieszkańcy wracający z pracy w godzinach nocnych również
zgłaszali mi problem z przejściem i poruszaniem się w stronę domu.
2) Drugi temat, na który chciałbym zwrócić uwagę, to tornistry szkolne naszych
dzieci. Nie mówię tutaj o klasach I - III, bo te książki tutaj pozostawiane są
w szkołach, ale od IV w górę. Nieraz te plecaki naprawdę dużo ważą – 7 - 8 kg.
Jakiś czas temu jedna z mam pokazała, ile waży plecak jej dziecka,
uczęszczającego do klasy IV – było to blisko 7,5 kg. To jest bardzo dużo, jak na
takie dziecko. Prosiłbym o uczulenie dyrektorów, wychowawców o to, aby
kontrolować tą wagę, jak o możliwość pozostawienia książek, które nie są
potrzebne np. na drugi dzień w szkole, żeby odciążyć te kręgosłupy. Bo potem
jednak ćwiczenia, ćwiczenia, bóle w kręgosłupie z latami się pojawią.
3) Tutaj kolejne moje pytanie – szkoda, że nie ma Kolegi Radnego Dariusza
Kaszuby – ale podczas spotkań z mieszkańcami miasta zadają oni szereg
różnych pytań. Pan Starosta Zbigniew Duda w okresie złożenia wniosku o jego
odwołanie, mówił o korupcji politycznej. Ja chciałem zapytać, jak to się ma do
faktu zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy Pani Renaty Ślusarz –
Magiery, a w I Liceum Ogólnokształcącym – jej męża? Za moim
pośrednictwem mieszkańcy pytają, jakie stanowisko w Powiatowym Urzędzie
Pracy zajmuje Pani Renata Ślusarz – Magiera, jakie pobiera wynagrodzenie.
Czy prawdą jest, ze zatrudniony w I Liceum Ogólnokształcącym mąż w/w Pani
Radnej pobiera większe wynagrodzenie od nauczyciela dyplomowanego?
Dziękuję serdecznie. I prosiłbym o odpowiedź na piśmie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radną Urszulę Ubę.
Radna U. Uba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Wiceprezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Korzystając z okazji, mam dwa słowa
do Pana Prezydenta. Panie Prezydencie! Pragnę podziękować za nową wiatę
przystankową MPK nr 04 przy ul. Polnej obok bloku 24 w os. Ogrody. Teren
ten był spółdzielni, był Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Moje mocne
zaangażowanie przez 2,5 roku nie przyniosło pozytywnego rozwiązania sprawy,
choć usilnie się o to starałam. To dzięki Pana interwencji, grunt, na którym stoi
wiata przystankowa jest już gruntem Gminy Ostrowiec. Jeszcze raz bardzo
dziękuję Panu, że nie zostałam sama ze swym problemem, z problemem
mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie Panu dziękuję za pomoc.
Chcę złożyć interpelację jedną tylko. W imieniu mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego i własnym, zwracam się z prośbą w sprawie naprawy wiosną
2018 nawierzchni jezdni od ul. Okólnej – odcinek ul. Siennieńskiej – do
wysokości jadłodajni „Spójnia”. Nadmieniam, iż nawierzchnia jest w złym
stanie technicznym, z dużymi ubytkami asfaltu. Po opadach deszczu,
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samochody, które mijają przechodniów, mają przymusową kąpiel brudną wodą.
Dlatego proszę o rozwiązanie powyższego problemu mieszkańców, który trwa
kilka lat. Bardzo dziękuję. Proszę o odpowiedź na piśmie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Radnego
Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Goście!
1) Pierwszą, to chciałem Panu, Panie Prezydencie podziękować, że w krótkim
czasie można było załatwić dla mieszkańców niebłahą sprawę, bo chciałem
podziękować Panu i Dyrektorowi Choince, o zmianę kursu „2”, to jest w święta
i w niedzielę, bo odjeżdżali z Kościoła ludzie starsi, musieli 15 minut wcześniej
wychodzić, żeby zdążyć na autobus. I można, Panie Prezydencie, w przeciągu
paru dni, za co dziękuję ja i mieszkańcy.
2) I następną – teraz mam interpelację taką. Panie Prezydencie! Chodzi mi tutaj,
zwróciłem się do Pana Kowalskiego z interpelacją, kiedy była podpisana akcja
„zima”. Otrzymałem, owszem, za co dziękuję, tylko niepełną, bo z chodnikami,
było ślisko i z ZUM-em jeszcze nie była umowa podpisana i kto zapłaci
ZUM-owi za to teraz, co nie było umowy z ZUM-em, a ZUM to wykonywał?
A umowa została dopiero podpisana w lutym, 5, czy 6 luty, Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Bardzo dziękuję, ale uwaga, tam z tyłu
zaplecze prezesów, dyrektorów – proszę uważnie słuchać. Ja wiem, że aplauz
wzbudziły słowa Pana Radnego. To ważna rzecz, bo wszyscy się musimy
złożyć, żeby zapłacić za odśnieżanie tych chodników.
Radny Wł. Sajda – Dziękuję. I, Panie Prezydencie, mieszkańcy…
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca pozwoli, ale
największym śmiechem wybuchła Pani Dyrektor Biblioteki. Panie Radny!
Książki ma Pan w prezencie od Miejskiej Biblioteki – już mogę dzisiaj Panu
powiedzieć i zagwarantować. Pani Dyrektor, proszę się ładnie, że tak powiem,
przygotować, Pan Radny przychodzi na wizytę do Miejskiej Biblioteki.
Radny Wł. Sajda – 3) I, Panie Prezydencie, i chodzi mi, 10 lat składałem
interpelację i do tej pory o oświetlenie przejść dla pieszych w naszym mieście,
w Ostrowcu Świętokrzyskim, które szczególnie są groźne dla pieszych. I to nie
zostało spełnione. I wystarczyłoby, Panie Prezydencie, żeby jedno takie
przejście oświetlić na rok i to by było już 12 bezpieczniejszych przejść dla
pieszych.
4) I tutaj mam jeszcze takie pytanie. Czy Gmina Bodzechów płaci naszemu
miastu za podłączenie „burzówki” do naszego miasta? To chodzi mi o Szewnę,
o Szewnę. Bo podłączona – i jak Pan wie, Panie Prezydencie – to było w drugiej
kadencji albo końcówka prezydentury Pana Wilczyńskiego. Przez to
podłączenie 2 razy były zalewane tutaj chińskie domki na Traugutta
i Moniuszki. No i właśnie mieszkańcy się pytają, czy Gmina Bodzechów płaci
jakiś ryczałt, czy coś, pieniądze do naszej Gminy?
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5) I ostatnią mam, Panie Prezydencie, ważną dla hutników, co składałem o te
akcje. Bardzo mnie zdziwiła odpowiedź Pana Senatora Rusieckiego. Nie będę
mówił, bo to szkoda słów. Powiem krótko – miał zostawione wszystko, odbitki
i on teraz kieruje tutaj do nas, żebyśmy podawali prywatnie do sądów
rejonowych. To jest żenujące. I tutaj wybiela się, że on o tym nic nie wiedział.
No to, powiem Panu, ja to już zadzwoniłem do kolegów po otrzymaniu, to
powiedzieli mi, że to jest żenujące, żenujące, że lekceważy się hutników, Panie
Prezydencie.
6) I ostatnią ma interpelacją. W przerwie, bo dzwonił wczoraj kolega do mnie,
który znanym jest działaczem piłkarskim. Wczoraj i dzisiaj mi przypominał,
żeby złożyć interpelację odnośnie Szpitala Miejskiego. Nie ma takiego szpitala
dziadowskiego – przepraszam za mocne słowa – jak jest w Ostrowcu. Leżą
ludzie – on leży na chirurgii – nie ma ciepłej wody, nie ma się gdzie wykąpać
i nawet nie ma się gdzie załatwić. To jest XXI wiek, to jest dla mnie nie do
pomyślenia. I tutaj tylko powiem, proszę Państwa krótko – żeby Pan Starosta
Duda wziął się do pracy, a nie pomawiał ludzi uczciwych, porządnych, którzy
coś chcą zrobić dla tego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Małgorzatę Krysę.
Radna M. Krysa – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Państwo! Mam takie dwa zapytania,
może trzy nawet.
1) Przede wszystkim temat właśnie przystanków na ul. Polnej. Myślę, że też
będę mogła już wkrótce podziękować za to, że te przystanki powstaną właśnie
tutaj – wiaty, wiaty przystankowe dokładnie – przy Browarze – to wiem, że to
należy do Gminy. Natomiast – czy Gmina może jakość wpłynąć – Pan
Prezydent konkretnie – na przeniesienie tej wiaty, gdzie wcześniej przystanek
był po stronie Lidla, bo nadal stoi tu po prostu bardzo też i nieestetycznie
wygląda, jakaś taka tablica przyklejona jakimiś taśmami. Dalej jest przystanek,
wiata przystankowa. Ludzie biegną, czasem niektórzy nie mogą zdążyć do tego
autobusu. Jeśli można, to prosimy, aby wpłynąć, bo mieszkańcy o to pytają.
2) Drugie pytanie moje to dotyczy osiedla Słonecznego. Kiedy będzie
realizowany remont ul. Siennieńskiej właśnie na os. Słonecznym? Za chwilkę
będą roztopy, można powiedzieć i wiem, jak tam bardzo dużo samochodów
przyjeżdża i całe pobocza są po prostu w błocie, tam trudno przejść jest.
I to właśnie zapytanie w imieniu mieszkańców miasta.
3) I jeszcze takie pytania. Tutaj w tym sprawozdaniu z prac Pana Prezydenta
jest, że Pan Prezydent wyraził zgodę, na w okresie marzec – czerwiec 2018 r.
zajęć sportowo – rekreacyjnych i zajęć socjoterapii dla uczniów publicznych
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zajęcia prowadzone będą przez MOSiR.
I chciałabym zapytać właśnie, co to są za zajęcia – czy to jest kontynuacja tego,
co poza, zajęć pozaszkolnych dla uczniów? To właśnie zapytanie. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
1) Przygotowałem kilka interpelacji i jedna z nich już została wyartykułowana
przez Radną Urszulę Ubę. Chodzi konkretnie o ten odcinek od ul. Okólnej –
tego odcinka Siennieńskiej newralgicznego, zwłaszcza ten wjazd, on jest
faktycznie. Tak, że jak się oczywiście dołączam do apelu Pani Radnej i uważam,
że to bardzo słuszna sprawa i też bym prosił o możliwość podjęcia. Ja mówiłem
o tym w zeszłym roku, ale wtedy nie było środków finansowych, więc może
w tym roku udałoby się to zrobić.
2) Drugi temat – skrzyżowanie ul. Rudzkiej z ul. Mostową – to jest Denków
i tam jest taki bardzo trudny wyjazd z ul. Mostowej w Rudzką, jest bardzo słaba
widoczność i prosiłbym o przeanalizowanie zasadności umiejscowienia tam tych
luster specjalistycznych. Trudno mi powiedzieć, jak ono się dokładnie nazywa –
wypukłe, wklęsłe – nie znam się na tym. W każdym bądź razie chodzi o to
lustro, które umożliwia poprawę widoczności. Tam jest naprawdę bardzo groźny
ten wyjazd. Jest zasłonięta ulica budynkami, jakoś tam ten zakręt jest źle
wyprofilowany, że może dojść do nieszczęścia, a więc prosiłbym o taką
interwencję.
3) Również droga – i tu się zastanawiam właśnie, czy ona jest drogą gminną,
czy nie jest to czasem wewnętrzna droga osiedlowa. Chodzi mi o tą drogę
łączącą Aleję Jana Pawła II z ul. Bałtowską, biegnącą za – może nie
bezpośrednio za, ale tuż obok sieci marketu Kaufland i tam też jest taki bardzo
głęboki uskok w asfalcie zrobiony, o który można urwać zawieszenie, tak
naprawdę, jak się jedzie trzydzieści parę kilometrów na godzinę. Jeżeli to jest
droga miejska, to bardzo bym prosił o przeanalizowanie możliwości
zniwelowania tego uskoku, a jeżeli jest spółdzielni, to może nawet też
i zasugerowania, żeby ktoś zwrócił uwagę na to, bo ja czasami tamtędy jeżdżę
i tam trzeba mocno manewrować, żeby nie wjechać w ten dół.
4) I ostatnia interpelacja. Zbliża się mundial 2018 w Rosji i myślę, że Ostrowiec
jako miasto sportu – tu w minionych latach zdaje się, koledzy radni z Rosoch
tutaj też interpelowali w tej sprawie. Myślę, że warto by było ponowić taką
akcję i tu Agencja Rozwoju Lokalnego stanęła na wysokości zadania. Bardzo
dobrze ta strefa kibica była przygotowana, celem integracji mieszkańców
i w ogóle spędzania miłego czasu na Rynku ostrowieckim. Myślę, że taka strefa
byłaby bardzo zasadna. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Włodzimierza Steca.
Radny Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Ja mam dwie interpelacje, w zasadzie interpelacje i pytanie.
1) W imieniu mieszkańców osiedla „Piaski – Henryków” i rodziców dzieci
uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Trzeciaków,
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zwracam się z prośbą o ułożenie chodnika wzdłuż ul. Leśmiana. Każdego dnia,
rodzice podwożący swoje dzieci właśnie z tamtej strony do szkoły, zatrzymują
się na tej ulicy. Dzieci, po wyjściu z samochodów, nie mają innego wyjścia
tylko poruszają się po ulicy, wzdłuż tej ulicy, co stwarza ogromne
niebezpieczeństwo dla tych dzieci. Chciałbym zaznaczyć, że jest tam pas
zieleni, jest tam dużo miejsca, które można by na jakiś chociaż wąski chodnik
przeznaczyć i ułożyć ten chodnik. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo
dzieci. (Interpelacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu)
2) I mam jeszcze takie pytanie, dotyczące powietrza, stanu powietrza w naszym
mieście. Jaki jest poziom emisji pyłów i zanieczyszczeń, co się robi w naszym
mieście, aby to powietrze było lepsze – jakieś działania lub planowane jakieś
większe działania, aby powietrze, stan powietrza w naszym mieście był lepszy.
Dziękuję. To wszystko.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Martę Woźnicką – Kuzdak.
Radna M. Woźnicka – Kuzdak – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Goście!
1) Na dzisiejszej sesji podjęliśmy uchwałę w sprawie zwiększenia środków do
ponad 290 tys. na zakończenie prac projektowych drogi nr 754 na poziomie
ul. Radwana, w ramach pomocy finansowej dla Województwa
Świętokrzyskiego. W związku z tym, chciałam ponowić swoją interpelację
z lutego 2017 r. dotyczącą utworzenia na odcinku przy ul. Radwana, dokładnie
tutaj przy os. Słonecznym, dodatkowego pasa, który stanowiłby miejsca
postojowe dla samochodów. Wydzielenie tego miejsca jest zasadne z uwagi na
problem braku parkingów, który nieustannie zgłaszają mieszkańcy. Jestem
przekonana, że na tym etapie prac projektowych, uwzględnienie potrzeb
i oczekiwań mieszkańców jest wyłącznie aktem dobrej woli Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg w Kielcach. W dotychczasowej dokumentacji projektowej nie ma
przeciwwskazań do tego, żeby taki pas został utworzony, stąd też mój ponowny
apel i interpelacja w tym przedmiocie. Stanowczo zaznaczam, ze jest ona
podyktowana głosem ludzi, którzy każdego dnia przeprowadzają tam tzw. wizję
lokalną, zderzając się z tym problemem.
2) Mam również tutaj w kwestii przystanku przy ul. Polnej, który mieści się na
wysokości Lidla. Chciałam jedynie tylko przypomnieć, że taką interpelację już
jakiś czas temu składała Radna Agnieszka Rogalińska i również przyłączam się
do Pań, bo jest to bardzo ważny problem, naprawdę ważny. Rozwiązanie tego
problemu jest bardzo ważne. I bardzo proszę w imieniu mieszkańców
o przyspieszenie decyzji, czy ewentualnych prac związanych z przeniesieniem
wiaty przystankowej. A powiem Państwu, jako ciekawostkę, że mieszkańcy
mówią o tym „ścieżka zdrowia”, bo wystarczy siąść na przystanku, osoba
starsza zobaczy, zauważy autobus i musi dobiec do niego.
3) I kolejne moje tutaj takie zapytanie. Wiemy, Szanowni Państwo,
że Ostrowiec Świętokrzyski to miasto sportu. Wiemy, że Gmina wspiera kluby
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sportowe i stowarzyszenia. Można stwierdzić, że jest w tym działaniu
osamotniona, gdyż środki finansowe, przekazywane przez Starostwo
np. na promocję Powiatu poprzez sport są znikome. Moje zapytanie stąd –
czy i w jaki sposób Gmina Ostrowiec pomaga Szkole Mistrzostwa Sportowego?
Jeśli tak, to w jaki sposób dajemy tą pomoc? Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Kamila Kutrybę.
Radny K. Kutryba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado!
1) Zwracam się w imieniu mieszkańców os. Rosochy o możliwość utworzenia
przy ul. Sikorskiego parkingu przeznaczonego dla samochodów osobowych.
Sami wiemy, ze zaparkowanie auta na osiedlach jest coraz trudniejsze, ponieważ
przybywa coraz więcej samochodów, natomiast miejsc parkingowych niestety
nie. Dlatego proszę o rozważenie tej lokalizacji pod utworzenie przyszłych
miejsc parkingowych. Teren idealnie nadaje się, ponieważ jest to teren miejski,
płaski, nie zagospodarowany, w samym centrum osiedla.
2) I kolejna. W imieniu swoim oraz Radnej Marty Woźnickiej – Kuzdak oraz
Radnej Urszuli Uby, zwracam się o możliwość zamontowania na Rynku kamery
online, dzięki której każdy z nas będzie mógł w dowolnej chwili zobaczyć, co
dzieje się w naszym mieście. A sami wiemy, ze atrakcji jest naprawdę dużo.
Będzie to również ukłon w stronę mieszkańców, którzy urodzili się w Ostrowcu
Świętokrzyskim, a obecnie przebywają za granicą, zawsze miło wspominają
Ostrowiec Świętokrzyski i chętnie zobaczyliby online nasze miasto. Prosiłbym,
żeby funkcja ta znalazła swoje miejsce na stronie internetowej Urzędu Miasta,
przez co dostęp do tej funkcji byłby najprostszy.
3) I ostatnia. Kolejny raz zwracam się o możliwość zamontowania progów
zwalniających przy ul. Ogrodowej. Dziękuję. (Interpelacje stanowią załącznik
nr 25 do protokołu)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Joannę Pikus.
Radna J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo!
1) Wnoszę interpelację dotyczącą profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego za pomocą szczepień. Trzy najczęściej występujące typy wirusa HPV:
16, 18 i 45 są wysoko onkogenne i odpowiadają za 80% zachorowań na raka
szyjki macicy. W mniejszym stopniu wirus HPV odpowiada za inne nowotwory
żeńskich narządów płciowych oraz za nowotwory skóry. Warto podkreślić,
iż Światowa Organizacja Zdrowia uznała wirusa HPV jako czynnik rakotwórczy
dla człowieka. Wskazała również, że istotną rolę pełni profilaktyka pierwotna
czyli szczepienia. Program profilaktyki zdrowotnej, dotyczący tegoż problemu
został napisany na podstawie aktualnych danych. Obecnie złożony został do
Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji celem zaopiniowania. Według
zaleceń, szczepienia kierowane powinny być do 12 – letnich dziewcząt
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i wykonywane według schematu dwudawkowego. Całkowity koszt zakupu
szczepionek wraz z kosztami organizacyjnymi wynosi ok. 85 tys. zł.
2) Zwrócili się do mnie właściciele garaży, znajdujących się przed blokiem
nr 15 na os. Ogrody vis-a-vis Orlika. W ich imieniu proszę o wykonanie drogi
dojazdowej do w/w garaży. Wydaje mi się, ze dobrym rozwiązaniem mogą być
płyty ażurowe, które mają zastosowanie przy budowie nawierzchni
parkingowych.
3) Proszę o zabranie starych i zniszczonych gazonów, które pełnią rolę koszy na
śmieci przy bloku nr 15 na os. Ogrody i jednocześnie o oddzielenie parkingu
samochodowego od placu zabaw w tymże miejscu.
4) Chciałabym również zapytać, czy są jakieś plany zagospodarowania lokalu
po dawnej Telewizji DAMI na os. Ogrody.
5) Kolejne zapytania kieruję do Pana Starosty Ostrowieckiego i proszę o ich
przekazanie. Czy to prawda, ze mimo, iż Szpital Powiatowy posiada bardzo
dobrej klasy rezonans magnetyczny, nadal korzysta z prywatnych usług
w innych placówkach. Jeżeli tak, to dlaczego, skoro jest to kolejny wydatek
z budżetu Szpitala i jaka jest przyczyna tego procederu?
6) Z tego, co pamiętam, w zeszłym roku nagłaśniano, iż Gmina Ostrowiec nie
chce przekazać terenu przyszpitalnego, w związku z czym nie ma możliwości
rozbudowy parkingu przed Szpitalem. Jeżeli dobrze pamiętam, krytykowano
wówczas całą Radę Miasta i Prezydenta za nie wsłuchiwanie się w potrzeby
mieszkańców. Jakiś czas temu, Gmina Ostrowiec poinformowała, że przekaże
na rzecz Powiatu Ostrowieckiego, tak, jak czytamy w lokalnych mediach,
w formie darowizny teren pod budowę parkingu przy Szpitalu i wówczas
w mediach pojawiły się następne informacje, że Zarząd Powiatu Ostrowieckiego
zastanawia się, czy nie odstąpić od budowy parkingu przy ul. Szymanowskiego.
Jako główny powód tychże dyskusji podano fakt, iż podział działki należącej do
Gminy Ostrowiec będzie trwał około 8 miesięcy. Podano również, że
szacunkowy koszt wybudowania parkingu przed wejściem głównym to jest
około 120 tys. W dwutygodniku „Puls” czytamy: „11 stycznia 2018 r. Zarząd
postanowił rozpocząć sukcesywną budowę grubo ponad 100 miejsc
parkingowych na terenie Szpitala.” I tu mam kilka pytań. Najważniejsze pytanie
– aktualny parking znajdujący się na terenie Szpitala jest parkingiem płatnym.
Czy miejsca, które mają powstać również będą płatne, czyli czy będzie to
prywatny parking? Jeżeli ma to być parking płatny, to czy któraś grupa
mieszkańców będzie zwolniona z opłaty? Mam tutaj na myśli osoby
niepełnosprawne, krwiodawców. Czy wzięto pod uwagę reguły dotyczące
kształtowania zieleni wokół placówek szpitalnych, które mają na celu
zachowanie ładu przestrzennego, przy równoczesnym umocnieniu funkcji
rekreacyjnej, społecznej, przyrodniczej i terapeutycznej. Jaki jest szacunkowy
koszt budowy tychże miejsc parkingowych i w jakim terminie możemy
oczekiwać tychże miejsc? I ostatnie takie pytanie – czy to nie jest tak, że Gmina
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po raz kolejny podaje rękę do współpracy, a druga strona niestety, nie jest
zainteresowana? Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Ja mam jedno zapytanie do Starostwa Powiatowego dotyczące
instytucji, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a w zasadzie osób,
które kierują tą instytucją. Otóż, jaki jest zakres, jakie stanowisko i jaki jest
zakres obowiązków i jakie wynagrodzenie pobiera Pan Paweł Walesic i Pan
Krzysztof Wojtachnio. Pytanie moje związane jest z tym, że na stronie
internetowej PCPR, dyrektorem tej instytucji jest Pan Wojtachnio, a na
uroczystościach okolicznościowych dyrektorem PCPR – u tytułowany jest Pan
Walesic. Rodzić to może pytania mieszkańców, czy w PCPR jest dwóch
dyrektorów i czy przypadkiem nie są marnotrawione ogromne pieniądze na
dyrektorskie wynagrodzenia, które pochodzą z naszych podatków? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę Radnego Marka Giemzę.
Radny M. Giemza – A ja nie chciałem złożyć interpelacji, chciałem się tylko
odnieść do interpelacji Kolegi Radnego Kamila Stelmasika w sprawie
wyrównania drogi w rejonie ul. Prusa i ul. Rzeczki. Temat naprawy tej drogi był
już przeze mnie poruszany z Panem Naczelnikiem Jerzym Wroną. Dostałem
zapewnienie, że droga w tym miejscu będzie odnowiona wraz z połączeniem
ścieżki rowerowej w tym roku, jeżeli tylko pozwolą na to warunki
atmosferyczne. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę jeszcze Radnego
Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Goście! Panie Prezydencie! Ja kiedyś, kiedyś
zgłaszałem, że kamera na Rondzie Solidarności jest nieczynna. I jest do tej pory
nieczynna, bo reakcji jest zero i – co najgorsze – powiedział mi fachowiec,
że kamery, niektóre kamery w Ostrowcu są nieczynne. Tak i ja nie będę mówił
gdzie, tylko ja mówię u siebie na osiedlu – kamera na Rondzie Solidarności.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Jeśli
nie, to proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu lub osoby przez Pana wskazane
o odpowiedzi.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Zaproszeni Goście! W skrócie. Te pytania, które nie będą znajdować
odpowiedzi, to proszę potraktować, że będzie odpowiedź na piśmie. Jeżeli
chodzi od początku – Pan Radny Kamil Stelmasik – kasztany przy kiedyś Alei
Ostrowieckiej, dzisiaj Alei 3 – go Maja – ja nie chciałbym dzisiaj wchodzić
w taką akcję z innego powodu – nie wiemy, ile tych kasztanów się jeszcze
ostanie przy remoncie i przebudowie Alei, więc proponuję wersję podobną.
Chciałbym bardzo takiej współpracy z ZHP i moglibyśmy posadzić nowe
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kasztany w Parku Miejskim, w nowym terenie i przypisać te kasztany też
np. jakimś szkołom, placówkom, żeby o nie dbały. Pan wymienił tutaj zacnych
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy angażowali się w ZHP –
miałem okazję znać kilku. Stąd, z tego miejsca przychyliłbym się do takiej
prośby, ale szedłbym już w nowy teren, w nowe kasztany, bo tu jest też
problem, bo tych kasztanów na tyle przy Alei 3 – go Maja nie ma, to są
pomniki. Natomiast zróbmy coś, żeby za 100 lat mógł ktoś powiedzieć, że była
inicjatywa Radnego Kamila Stelmasika i Rada Miasta, ta Rada Miasta podjęła
taką uchwałę we współpracy z ZHP. Więc tak, jak mówię. Co do Alei, to bym
się tutaj zastanawiał, natomiast zapraszam do współpracy. Miasto Ostrowiec jest
miastem zielonym, na co zwracają uwagę w szczególności nasi goście, osoby
z zewnątrz. My, czasem jest tak, że przechodzimy obok czegoś obojętnie, nie
zauważamy, bo mamy to na co dzień. Natomiast faktem jest, że osoby
z zewnątrz, nasi goście, z którymi mam okazję rozmawiać, z wieloma
prezydentami z różnych miast, jak przejeżdżają lub bywają, zwracają uwagę na
jedną rzecz – Ostrowiec jest naprawdę zielonym miastem, za co trzeba
podziękować. Sienkiewicza kiedyś to była wizytówka, jeżeli chodzi o taki stan
zieleni, zadrzewienia i myślę, ze nadal jest. Należy zadbać o tę Sienkiewicza
i myślę, że może w tym roku myślę, że też troszkę wyliftingujemy zieleń przy
Sienkiewicza. Tak, że jeżeli chodzi o kasztany, to bardzo proszę, zapraszamy
Panem Czupryńskim do współpracy, Naczelnik Kowalski i możemy tutaj jak
najbardziej wchodzić w taką akcję.
Jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych przy Armii Krajowej, to tak samo
Naczelnik Krzysztof Kowalski – wizja w terenie z Panem Radnym i nie widzę
tutaj.
Jeżeli chodzi o tematy powiatowe – przekażemy. Ja z dyplomacji nie będę
chciał wchodzić w szczegóły – przekażemy to wszystko do Rady Powiatu.
Plan zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 – zgadza się, faktem jest,
że nie wolno rzucać słów na wiatr, jeżeli się powiedziało „A”, trzeba powiedzieć
„B” i „C”. Naczelnik Kowalski i Wydział Infrastruktury Komunalnej jest
przygotowany, żeby taki plac zabaw na terenie placówki naszej gminnej –
Szkoły Podstawowej nr 7 na osiedlu Pułanki, wykonać. Myślę, że już nadchodzi
wiosna i za chwilę takie prace powinny się rozpocząć. Nie chciałbym tutaj
mówić konkretnej daty, czy to maj, czy to czerwiec, ale uważam, że taki plac
zabaw w tym obszarze jest jak najbardziej potrzebny, tym bardziej, że on będzie
służył nie tylko uczniom, dzieciom szkoły, ale również może być otwarty dla
dzieciaków po południu, bo taka jest idea i taki sens, żeby te dzieciaki mogły też
korzystać z takich placów zabaw później.
Wjazd przy parkingu – „Etiuda” – przekażemy. Aleja 3 – go Maja jest
zarządzana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich – zobaczymy, czy
to w pasie drogowym, czy już na naszym parkingu, ale to jest szybki temat
i jeżeli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, to w wielu miejscach za chwilę
będziemy remontować i poprawiać te dziury.
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Jeżeli chodzi o herb i media społecznościowe, przekażemy, uczulimy – tutaj
proszę o kontakt z Panią Wiceprezydent, w razie czego.
Pan Radny Andrzej Pałka – wycinka drzew. Pan Minister Szyszko – były
minister wprowadził taką ustawę, gdzie zezwolił na wycięcie wszystkiego,
co zielone i ludzie z tego korzystają. My nie jesteśmy tutaj w stanie nic zrobić.
Jest tam faktycznie duży ruch. Ja tylko mogę uzupełnić, że wzorem lat
ubiegłych, miasto około 1000 drzew nasadza na naszych terenach.
Radny K. Stelmasik – Ale, Panie Prezydencie, mogę jedno zdanie? Mam
nadzieję, że nie zachowamy się jak Minister Szyszko i – powrócę do tych
kasztanów, które mają 100 lat i na jednej z komisji rozmawialiśmy a propos
projektu ulicy Aleja 3 – go Maja i mam zapewnienie i nie tylko ja to słyszałem,
że żaden z kasztanów nie zostanie usunięty. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby
choć jeden był wycięty.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Czas pokaże. Trzeba zobaczyć. Przy
remoncie wyjdzie to, co powiedział Radny. To jeszcze dzisiaj z dokumentacją
być może żaden, ale jak się odkryje i zacznie się robić chodniki, zobaczymy
co jest pod ziemią. Tak, że tutaj w tą stronę.
Jeżeli chodzi o hałas, to zwrócimy tutaj uwagę. Natomiast hałas na Długiej –
szkła zawsze trzeba pilnować, dobrze trzymać w ręku, żeby się nie potłukło
i za zdrowie, żeby było. Ale tam różne samochody jeżdżą, więc zwrócimy
uwagę.
Tutaj Pan Prezes Bień też wychodzi z taką inicjatywą i korzysta z uprzejmości
swojego kolegi – Naczelnika Kowalskiego i tam też poprawimy w tym roku.
Wydaje mi się, ze powinno się to ziścić – ja już wyprzedzam i powiem, że tam
spróbujemy przed Świętem Zmarłych poszerzyć też parking, połączyć jak gdyby
ten parking pierwszy od strony Wodociągów z tym głównym parkingiem. Jest
taka potrzeba i myślę, że te osoby, które przyjeżdżają to docenią i nasi
mieszkańcy również.
Jeżeli chodzi o ten plan, jak zostanie zagospodarowany, to tutaj mówimy przy
boisku Orlika, Zakładu Pogrzebowego… To zapraszam – Naczelnik Dominik
Smoliński. Pewne tereny miasto będzie też uwalniać pod działki budownictwa
jednorodzinnego, aby zachęcać mieszkańców do osiedlania się w naszym
mieście.
Pan Radny Pietruszka – Sienkiewicza – alkohol. To jest duży problem. Problem
polega na tym, że Państwo już, w poprzednim okresie podjęliście taką odważną
decyzję, jako Rada Miasta i ograniczyliście bardzo mocno koncesję na sprzedaż
alkoholu. Bardzo mocno, to był zjazd duży liczbowo. No i życie pokazało,
że nie zaskutkowało to zmniejszeniem problemów związanych ze sprzedażą
alkoholu. Ja myślę, że tutaj chyba kolejna Rada Miasta będzie się musiała
pochylić nad tematem, czy nie zakazać sprzedaży alkoholu w jakichś godzinach,
w określonych miejscach. Nie chcę dzisiaj tego wyrokować, to jest poważny
temat, bo wchodzimy też w sprawy gospodarcze. Bo tych sklepów nocnych
tzw. powstało w wielu miejscach i jest z tym problem. To samo dotyczy
31

dopalaczy. Przekażemy tutaj interpelację Radnego Arona Pietruszki dla
odpowiednich służb, w szczególności poprosimy tutaj o częstsze interwencje
naszej Straży Miejskiej.
Co do tornistrów, to temat jest znany. Ja dzisiaj miałem okazję i przyjemność
być w jednej z naszych placówek. Chcę z tego miejsca publicznie podziękować
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 2 – Pani Goworek
i wyróżnić panią nauczyciel matematyki – Panią Danutę Stępień. Piękny
konkurs „Rachmistrz”. Nasze dzieciaki ze wszystkich szkół podstawowych i nie
tylko, bo ze szkół stowarzyszeniowych brały w tym konkursie udział. Ja myślę,
że to jest bardzo ważne i bardzo istotne, bo to, jak Państwo Radni dbacie o nasz
budżet, dbacie o to, żebyśmy się nie zadłużali, dbacie o to, żebyśmy
funkcjonowali w ramach tego, co mamy, to to jest bardzo ważne i istotne i na
pewno Państwo też poprzecie taką inicjatywę, żeby taki konkurs też rozszerzyć.
Bo ta świadomość matematyczna jest potrzebna. Apetyty mają wszyscy,
wszyscy by chcieli jeździć mercedesami, natomiast nie wszystkich nas stać na te
mercedesy – nawet, żeby ich zatankować. Stąd, myślę, że naszej młodzieży
należy uświadamiać, jak ważna jest matematyka, jak ważna jest logika i jak
ważne jest to podejście, żeby tą złotówkę szanować, bo w wielu miejscach się ją
marnotrawi, ja tego nie rozszerzam, ale Państwo dokładnie wiecie, gdzie to się
marnotrawi.
Pani Urszula Uba – wiata przy ul. Polnej. Tu podziękowania należą się
wszystkich tutaj zainteresowanym stronom. Ja chcę podziękować z tego miejsca
Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Faktem jest, że udało się
podpisać porozumienie, dzięki dobrej współpracy z „Krzemionkami” –
porozumienie takie dwustronne, gdzie miasto pewną część terenów
wydzierżawiło Spółdzielni „Krzemionki”, a Spółdzielnia „Krzemionki”
wydzierżawiła miastu. Stąd taka nowa wiata, jak Państwo zauważyliście – tutaj
Pani Ula Uba, Pani Joanna Pikus i kiedyś mocno się angażował w to Pan Kuba.
To wszystko jest dla naszych mieszkańców. Wyprzedzam tu pytanie bo Pani
Radna Małgorzata Krysa też mówi o przystanku z Panią Radną Martą Woźnicką
– Kuzdak – o przystanku przy Lidlu. Tu jest inna kwestia. Jak się remontuje, to
się powinno remontować od początku do końca. Robiono asfalt, robiono
chodniki. Ulica jest powiatowa, mi też niezręcznie mówić, nie ma Naczelnika
Jerzego Wrony, pozwolę sobie go oszczędzić i dalej nie będę kontynuował.
Przekażemy. Mam nadzieję, że to się szybko rozwiąże, rozwiąże.
Siennieńska – pierwszy odcinek – to wspólne pytanie Radnej Uli Uby i Pana
Radnego Marca – ta ulica prosi się. Ja dzisiaj – nie wiem – na sali jest prezes
MPRD z tyłu. Jest prezes? To Panie Prezesie, gratuluję dzisiejszego przetargu,
bo z tego, co mówił Naczelnik Kowalski, to firma miejska MPRD wygrała
przetarg w Ostrowcu Świętokrzyskim na remont nawierzchni bitumicznych,
więc w gotowości, za chwilę, jak uruchomią tą otaczarnię i zaczną produkcję
asfaltu, to kilka odcinków i kilka naszych ulic prosi się i czeka w kolejności na
to, żeby asfaltować. Na pewno wyprzedzimy ten pierwszy odcinek drugim
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odcinkiem, bo swego czasu Pani Radna Marta Woźnicka – Kuzdak była na
takiej wizji w terenie z mieszkańcami, na tym odcinku od ul. Polnej do tego
ślepego odcinka vis – a – vis Jana Pawła II i ten odcinek już zaczęliśmy remont
w ubiegłym roku. Tutaj nasza bardzo dobra firma – Zakład Usług Miejskich
zaczęła z chodnikiem, z częścią ścieżki rowerowej. Warunki atmosferyczne
troszkę przeszkodził, no ale zima, wiemy, mamy świadomość i w tej chwili, jak
tylko pozwoli aura, te prace zaczną być kontynuowane. Tu wyjdziemy
naprzeciw trochę też spółdzielni mieszkaniowej – my wyręczamy momentami.
To Państwo macie dużą cierpliwość i wielką wyrozumiałość, za co dziękuję,
bo normalnie to powinniście wymagać bardziej od spółdzielni, bo to mieszkańcy
w czynszach płacą za to, żeby te miejsca parkingowe mieć. Natomiast
wyjdziemy tutaj przed szereg i pomożemy, bo tam też jest wiele osób, które
parkuje te samochody na tym tzw. ślepym odcinku, bo do Jana Pawła nie da się
dojechać. I powiem tak – intencja moja też jest, żeby nawet te barierki
pomalować w takie białe – czerwone, bo one tak już dawno były liftingowane.
Pani Radna się uśmiecha, wiemy, o czym mówimy, bo należałoby, a to niewiele
kosztuje. Tak, że to tak w skrócie. Na to zwracamy w szczególności uwagę.
Pan Radny Włodzimierz Sajda – bardzo dziękuję za słowa pod adresem MPK.
Bardzo dziękuję też radnemu za zainteresowanie firmą miejską – Zakład Usług
Miejskich. I tu jest fakt, że kością niezgody i problemem jest to dla paru osób,
że tak aktywny i tak skuteczny jest Dyrektor Łukasz Dybiec, bo to widzę, że jest
problem. Ja tylko się cieszę i mogę gratulować Dyrektora dla takiego zakładu bo
to jest wyręka dla Prezydenta, wyręka dla radnych, dla miasta, dla
mieszkańców, bo prace w ZUM – ie się poprawiły, jest naprawdę widać progres
i wzrost w wielu obszarach, natomiast faktem jest, że Pan Dyrektor jak gdyby
swoją aktywnością przeszkadza innym, którzy nie mają tej aktywności, no bo tu
się porównują i mogę tylko ubolewać, że inni nie są tacy aktywni w innych
obszarach. A więc w tą stronę. Jeżeli chodzi o oświetlenie przejść dla pieszych,
to miałem przyjemność rozmowy z jednym z mieszkańców, który zgłosił
do Budżetu Obywatelskiego taką inicjatywę inteligentnych przejść dla pieszych.
To jest inicjatywa polegająca na tym, że w pasach jezdni zatapiane są diody
LED z czujkami ruchu przy znakach przy przejściu, więc jeżeli ktoś wkracza na
jezdnię, to te LED-y się uruchamiają. To jest Budżet Obywatelski – ja nie
zachęcam, ja uważam, że to jest bardzo godny wniosek, zobaczymy, jakie zyska
poparcie. Te przejścia nie są takie. Standardowe przejście według tego
kosztorysu, który oglądałem to jest od 39 tysięcy do – przy przejściach takich
długich, z dwoma pasami jezdni – do 100 tys. zł – jedno przejście. Zobaczymy,
spróbujemy, jak przyjmą to mieszkańcy w głosowaniu, ale temat... Tutaj tylko
mogę pogratulować Panu Radnemu, że wsłuchuje się w słowa mieszkańców, jak
wszyscy nasi radni i że angażują się. Ja naprawdę jestem tutaj bardzo
zadowolony i dziękuję wszystkim Państwu za te interpelacje.
Jeżeli chodzi o „burzówkę” – Naczelnik Krzysztof Kowalski sprawdzi tutaj
temat, jak to wygląda.
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Co do akcji, które są własnością, akcji Huty Marcelego Nowotki, które są
własnością hutników, mogę tylko ubolewać – przekażemy dalej, nie chcę się tu
wypowiadać.
Szpital – zdjęto napis „miejski”, ale ja się utożsamiam z tym szpitalem
i Państwo też. I też mnie boli, jest w wielu obszarach problem i naprawdę trzeba
się bardzo mocno przyglądać i brać odpowiedzialność również za tych, których
się powołuje na funkcje, bo raz – że się kogoś powołało na funkcję dyrektora,
dwa – to nie zwalnia z obowiązku brania odpowiedzialności za tego, kto jest
tym dyrektorem. Ja bym nie chciał robić pikiet, ja bym chciał, żeby ten szpital
naprawdę funkcjonował i był chlubą dla Ostrowca, bo – drodzy Państwo –
ze zdrowia nie można żartować, a mam czasem takie wrażenie, że naprawdę
mamy radę społeczną – to są osoby odpowiedzialne. Państwo przekazaliście już
dwa razy wsparcie dla Szpitala. Naprawdę, jest to ważny temat – przekażemy,
przekażemy.
Przeszedłem tak w skrócie też do – bo tu przystanek Pani Radna Małgorzata
Krysa, przy Polnej, na Lidlu, więc temat mówiłem, Siennieńska również.
Zajęcia pozaszkolne – to jest kontynuacja tego programu, który
zapoczątkowaliśmy wspólnie z naszą Radą Miasta, z Państwem i z Panią
Wiceprezydent Marzeną Dębniak na początku naszej kadencji. Od samego
początku mówiliśmy, żeby wyciągnąć dzieciaki z naszych ulic, sprzed klatek
schodowych, żeby one miały możliwość rozwijania swoich pasji i jak gdyby
miały możliwość upustu swojej energii na boiskach, tudzież salach
gimnastycznych. I to jest kontynuacja. Dzięki dobrej współpracy z MOSiR-em
takie zajęcia będą dalej kontynuowane w roku szkolnym 2017/2018,
bo w czerwcu skończymy rok szkolny, no i od września zaczniemy kolejne tego
typu zajęcia. One się cieszą dużym powodzeniem. Tutaj nauczyciele WF-u
i pracownicy MOSiR-u mają możliwość zaangażowania tych dzieciaków, ale są
też zajęcia oprócz tych ruchowych takie edukacyjne, plastyczno – muzyczne
i ogólnorozwojowe, więc chcielibyśmy rozwijać tego typu zajęcia, tak jak
Gmina, dzięki Państwa decyzji, angażuje się w proces nauczania i języków
obcych. I to zrobimy, umożliwiając naszym dzieciakom zdawanie egzaminów
certyfikowanych z angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.
To jest chluba i myślę, że dbałość o to, żeby te dzieciaki miały rewelacyjny start
jest bardzo ważna i my to naprawdę fizycznie robimy. To nie są puste słowa,
to są potwierdzone fakty. Ja się spotykam z wieloma słowami, w szczególności
od rodziców i od dziadków, którzy wiedzą, mają świadomość, jak ważna jest
dzisiaj znajomość języków obcych.
Radny Marcin Marzec, w kolejności. Rudzka, Mostowa – lustro – nie jest to
duży problem – Naczelnik Krzysztof Kowalski. Tylko, żeby uniknąć jak gdyby
później problemów takich logistycznych – prośba, by się wybrać na spotkanie
do Naczelnika i poprosić o chwilę wyjazdu w teren, sprecyzować. To samo
za Kauflandem. Pan Radny ma dostęp do Naczelników. Trzeba sprawdzić
wcześniej, czy to droga miejska, czy nie miejska, bo tutaj ja też autorytatywnie
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w tej chwili nie odpowiem. Tak, że jak już Pan będzie na wizycie u Pana
Naczelnika, to zapraszam.
Strefa na mundial – dziękując Pani Prezes Agnieszce Rogalińskiej – ona się
przyjęła, świetnie się przyjęła, miałem okazję być na kilku meczach. Mam też
wiedzę, że nasi radni wybierają się też na mundial do Rosji, tak, że zapraszamy
– jeszcze bilety są do nabycia – zainteresowanych. Wszyscy chcielibyśmy
kibicować, wszyscy chcielibyśmy, aby nasze drużyny wygrywały, ostatnio
Kamil Stoch tutaj znowu natchnął nas dużą dawką pozytywnej energii.
Pani Radna – a, przepraszam – Pan Radny Włodzimierz Stec – „Piaski –
Henryków” – PSP nr 1 – chodnik Leśmiana. Wydaje się drobny temat,
z korzyścią dla mieszkańców, dla dzieci, więc tutaj też bym zaproponował wizję
w terenie. Mamy tu – Pan Naczelnik Kowalski dostał wsparcie – pana
Wicenaczelnika Artura Majchera, który też jest branżystą, fachowcem –
budowlańcem, więc już nie słucham takiego argumentu, że nie ma czasu, więc
jak nie jeden naczelnik, to drugi z którymś z Panów Radnych naprawdę w teren,
z korzyścią dla wszystkich.
Co do stanu powietrza i pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 – to jest zjawisko
w całym kraju. Ostrowiec jest dobrym przykładem i tu chcę podziękować swoim
poprzednikom za to, że rozpoczęli taką akcję przyłączania domów
jednorodzinnych do sieci Miejskiej Energetyki. To Państwo Radni też – w tym
miejscu chcę podziękować – zgodziliście się w zeszłym roku zwiększyć o 100%
dotację dla osób, które rezygnują z pieców konwencjonalnych, miałowo –
węglowych na rzecz Miejskiej Energetyki. Tutaj Pan Prezes Dariusz Wojtas
będzie wychodził z taką inicjatywą, aby też informować i zachęcać
mieszkańców do przejścia na Miejską Energetykę Cieplną. Ja tu dziękuję też za
zrozumienie – Państwo wiecie, o czym ja mówię. Łatwo jest oszkalować, opluć
i podać nieprawdziwe informacje, natomiast budowanie marki MEC – u, marki
miasta jest ważne. I zachęcanie tych mieszkańców do przepinania się do
MEC–u jest istotne z punktu widzenia zdrowia nas wszystkich, stąd zachęcam,
abyśmy mówili o tych pozytywnych przykładach i te pozytywne przykłady to są
ceny, to są rachunki za ogrzewanie z sieci Miejskiej Energetyki Cieplnej dla
domów indywidualnych. Sąsiad sąsiadowi pokazuje rachunek i to jest wymierna
korzyść, bo raz – zwraca uwagę, czym pali, a dwa – wcale nie jest tak drogo, ba,
taniej niż gazem, jest to taniej, niż węglem. I czyste ręce, jak pokazuje Pan
Radny Andrzej Pałka, nie trzeba palić, nie trzeba tego popiołu wynosić, nie
kurzy się, jest to z korzyścią. Będziemy też, Panie Radny, bo to bardzo rozsądne
pytanie – nie chcemy też kontrolować. Nie chciałbym wchodzić w kontrole
kominów – daleki jestem od tego, stąd w tym okresie chciałbym taką akcję
uświadamiającą, zachęcającą, wspierającą. Tak samo, jak i wspieramy tutaj
w podpięcie się z centralną ciepłą wodą też do sieci Miejskiej Energetyki. Nasza
Straż jeździ, ale nie mandatujemy i daleki jestem, żeby dzisiaj mandatowa –
uświadamiać. Różne gminy mają różne pomysły, łącznie z tym, że tam zakupują
drony, ale najważniejsze jest uświadomienie, świadomość. Natomiast Ostrowiec
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jest bardzo – ja się chwalę tą sytuacją, że mamy tak dobrą sytuację, jeżeli chodzi
o tą niską emisję, dlatego, że jak rozmawiam z prezydentami wielu miast, to
oprócz geotermii podhalańskiej, niewiele się może pochwalić, że mają tak dużo
domów jednorodzinnych podpiętych. Tu ktoś kiedyś popełnił duży błąd
w Polsce, że sprzedano źródła ciepła, a miasta obarczono tylko i wyłącznie
sieciami, które generują problemy. Miasto Ostrowiec jest zabezpieczone, mamy
w ramach MEC – u i źródło i sieci i uważam, że to jest bardzo dobra sytuacja
i naprawdę dbamy o tą kondycję. To, że Państwo podchodzicie rozsądnie,
to z tego miejsca jeszcze raz bardzo dziękuję, bo tylko i wyłącznie w ten sposób
możemy zabezpieczyć Ostrowiec Świętokrzyski na przyszłość z tym,
że będziemy mieli dobre ceny i wody, i ścieków, i ciepła – po to, żeby naszym
mieszkańcom pokazywać, że to jest nasze wspólne dobro, o które należy się
troszczyć. Bo my przejdziemy na emerytury – daj Boże, w zdrowiu – i ktoś po
nas musi to przejąć w dobrej kondycji.
Pani Marta Woźnicka – Kuzdak – droga 754 – tak, pas dla postoju samochodów
na Radwana. Spółdzielnia mieszkaniowa, mieszkańcy, czynsze, wymagają,
płacą fundusz remontowy – przekażemy tę prośbę, bo za chwilę mogłoby się
okazać, że dobra byłaby inicjatywa, żeby też ci mieszkańcy z tego bloku po
drugiej stronie Radwana: 11,13,15 też mieli dojazd bezpośrednio na Radwana,
prawda, bo tam nie mają, trzeba koło Straży jechać ślepo i wykręcać. Takich
pomysłów jest wiele, ale musicie Państwo zwrócić uwagę, że to już jest trochę
skomplikowana sprawa, a druga rzecz – tam uwolnimy trochę terenu, bo to
rondo, które w tej chwili jest takie duże i które też jest rondem, które stanowi
takie miejsce parkingowe pod Targowisko, ono przestanie być takie duże
i przestanie pełnić rolę parkingu bo ono w tym układzie komunikacyjnym
będzie przesunięte. Tak, że ten układ komunikacyjny w tym obszarze się zmieni
i myślę, że to jest temat jeszcze do dyskusji.
Pani Prezydent mi tu pokazuje swój zegarek. Ja nie noszę zegarka, żeby nie było
wątpliwości, bo wszyscy skarżą wszystkich, znaczy nie wszyscy – jest kilka
osób, co skarży i donosi – wszystko wiem, Pani Sekretarz, ale tego nie noszę od
dłuższego czasu zegarka, żeby nie mieć problemów. To taka dygresja.
Jeżeli chodzi o Panią Radną i promocję przez sport Szkół Mistrzostwa
Sportowego – drodzy Państwo, gdyby nie utrzymanie w najwyższej lidze
rozgrywek naszych siatkarek, gdyby nie utrzymanie naszych piłkarzy ręcznych,
gdyby nie utrzymanie KSZO piłkarskiego, to nie było by SMS-u, bo ta młodzież
nie garnęłaby się. Przez to, że my niestety sami – tu z ubolewaniem – sami, jako
miasto, na nas to spadło, że ciągniemy ten sport sami – i to też jest przykre –
a ten sport to jest sport dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców naszego
regionu. 600 tysięcy – mi tutaj Pani Wiceprezydent mówi – to jest w kwotach
takich bezpośrednich użyczenia naszych obiektów. Przecież te dzieciaki
z SMS – u mają użyczone obiekty MOSiR-u, basenu, stadionu, boisk przy
Kolejowej, boisko przy Różanej – to są wymierne kwoty. Niestety, jesteśmy
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osamotnieni – powtórzę się jeszcze raz i to jest przykre, i tutaj dużo na ten temat
mógłby powiedzieć m.in. Pan Dyrektor Łukasz Dybiec.
Jeżeli chodzi o Pana Radnego Kamila Kutrybę – Rosochy, Sikorskiego – ja bym
tylko sprecyzował – Sikorskiego 55, 54? Po tej stronie, co ciąg pawilonów
handlowych i salon dentystyczny? Ok. To też zalecam spacer, wyjazd z Panem
Naczelnikiem Krzysztofem Kowalskim, bądź Arturem Majcherem
i sprecyzujemy – zawsze możemy tutaj rozszerzyć. Wiem, że Pan Prezes Piotr
Dasios jest na sali tutaj. Jest Pan Prezes, prawda? Rozmawiał ostatnio
ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Krzemionki” i to takie konstruktywne rozmowy
w temacie też otwarcia, bo tam też się pojawił temat kiedyś też przez Państwa
sygnalizowany – furtki. Mam nadzieję, że taki drobny temat się uda
zrealizować.
Co do progów zwalniających to tutaj, jak już będziecie Panowie w terenie
w kwestii tego parkingu, to i te progi, bo to po sąsiedzku jest.
Co do kamerki internetowej i naszych mieszkańców, którzy z sentymentem
wracają do Ostrowca i śledzą nasze miasto i są aktywni na różnych forach, to
pochylam się nad tą prośbą, ma Pan rację i myślę, że tutaj Naczelnik Robert
Pasternak – widziałem już propozycję cenową – 7 tys. zł za taką kamerkę, która
byłaby wydzielona tylko na Rynek i udostępniona. Sprawdzimy pod katem
prawnym, na ile to jest możliwe i na ile taka kamera może być włączona do sieci
miejskiej, ale mamy tam infrastrukturę, jest tam pełne uzbrojenie, więc nie
powinno być problemu.
Pani Radna Joanna Pikus – tutaj chylę czoła za zaangażowanie w temat ochrony
zdrowia i przed – tutaj mamy szczęście, że mamy w naszym gronie osoby
zawodowo zajmujące się też medycyną, więc te akcje też Państwo finansujecie.
Chcę z tego miejsca też podziękować. Więc myślę, że te akcje będą
kontynuowane.
Co do garaży przy Orliku, na wysokości najdłuższego wieżowca na Ogrodach,
to są prywatne garaże. Droga służy tylko i wyłącznie tym garażom, więc
możemy rozmawiać o jakimś wsparciu na zasadzie wspólnym, ale tutaj
należałoby włączyć w to m.in. spółdzielnię, bo to Państwo tam płacicie czynsze.
Więc temat jest ważny i do rozwiązania, ale tu potrzeba jeszcze jednego partnera
do rozmowy.
Co do telewizji DAMI, to tutaj Pan Dyrektor Łukasz Dybiec w kuluarach Pani
odpowie.
Wszystko, co dotyczy szpitala – ja już się nie będę tu wypowiadał – przekażemy
organowi prowadzącemu.
To samo dotyczy Radnego Mariusza Łaty i problemu w PCPR–ze. Faktem jest,
że kilka osób się tam zwolniło z PCPR–u , więc to też jest takie poddające dużo
do pytania, no bo dzisiaj się nikt nie powinien specjalnie zwalniać, jak jest
dobrze w jednostce.
Radny Włodzimierz Sajda i kamery – jeżeli mówimy o tym samym specjaliście,
fachowców od spraw kamerowych, to przepytamy tego specjalistę, żeby
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zawodowo też włączył się i wsparł te kamery, tym bardziej, że miasto teraz
dostało kolejne pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego i w ramach tych 34 mln
dużego projektu na kolejne lata, mamy m.in. rozbudowę systemu monitoringu
miejskiego. Więc to jest teraz też taki czas, ten postęp technologiczny jest na
tyle duży w tym obszarze kamer, obszarów zabezpieczeń – tu Radny Daniel
Strojny mógłby bardzo dużo na ten temat powiedzieć branżowo, więc ten postęp
jest na tyle duży, że te kamery i ten sprzęt się starzeje technicznie. Więc jest
dobry czas, żeby też nad tym pomyśleć w ramach tego projektu.
Myślę, że wszystkie interpelacje udało mi się odpowiedzieć. Jeżeli ktoś
z Państwa nie dostał odpowiedzi to bardzo proszę zasygnalizować. Chcę z tego
miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu podziękować, no i wyrazić swoje
ubolewanie i żal, że tyle energii musimy tracić, niektórzy z nas na – że tak
powiem – odpowiadanie na bzdurne anonimy i na – że tak powiem – inne
rzeczy, o których nie chcę się tu dzisiaj rozwodzić. Tak, że tyle z mojego
punktu. I chciałem Państwu podziękować i przeprosić, bo mamy też cykl
spotkań na radach osiedlowych i część z Państwa bierze udział, część naszych
prezesów jest zaangażowanych i jesteśmy czynnymi uczestnikami tych rad
osiedlowych, i za chwilę kolejna taka rada na osiedlu Stawki, stąd ja Państwu
podziękuję i udam się na tą radę. Pani Przewodnicząca! Gratuluję, bardzo
dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Nie wiem, co to za gratulacje.
Proszę Radnego Andrzeja Pałkę o zabranie głosu.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Wiceprezydent! Koleżanki, Koledzy Radni! Mili Goście! Panie Prezydencie!
Bo tak czekałem w sprawach różnych, ale jak Pan chce już iść, to zapytam. Czy
mamy jakąś informację, że mamy ten echokardiograf już zakupiony? To jest
jedno. I czy jest jakaś partycypacja w kluby nasze sportowe po stronie
starostwa? Przecież, jakby nie było, pisze „Starostwo Ostrowieckie”, „Miasto
Ostrowiec Świętokrzyski”, to myślę, że jest to promocja nawet dwóch organów
prowadzących. Może z tej strony by coś pomogło, załóżmy, wystąpić. Bo nie
umiem tego odpowiedzieć, jak. I kolejne chce powiedzieć. Takie zdarzenie,
pozwolę sobie przytoczyć – rok 2017, nieodległy to jest czas. Pamiętamy,
dawaliśmy 150 tys. zł na utwardzenie terenu wokół bloku przy Polnej. Był
wielki problem, co z fantem zrobić, bo to spółdzielni i dzisiaj chciałbym
przytoczyć, ale to tak dla ciekawości. Kolega Radny tutaj Marzec zgłasza
dzisiaj, czy by można tutaj było itd. Tam nie było odpowiedzi żadnej, pieniądze
wróciły z powrotem, a dzisiaj Pan Prezydent się przychylił – zapytamy, czy jest
możliwość. I proszę zobaczyć, jaka jest różnica dwóch osób. Tam się zamyka
temat od razu, tu Pan daje szanse jeszcze, jeżeli się da, to się zrobi możliwość
dojazdu. Dziękuję. Na to chciałem tylko zwrócić uwagę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych, korzystając z obecności Pana Prezydenta, chciałby
uzupełnić swoją wypowiedź? No nie.
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Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Jeżeli Pani pozwoli,
to w skrócie Panu Radnemu odpowiem w ten sposób. Jeżeli chodzi
o echokardiograf, to został rozliczony. Nie byliśmy zaproszeni, nie wiemy,
fizycznie nie widzieliśmy go. Pani Skarbnik to rozliczyła. Zdjęcie mamy, że jest
kupiony, więc nie daj Boże i nie życzę nikomu, żeby ktoś musiał korzystać
z tego, ale z tego, co jest potwierdzone, że powinien być. Jeżeli chodzi – nie
wiem – boję się prosić Państwa, żebyście poszli na wizytę, bo może któryś
z ordynatorów znowu mieć naganę. To już lepiej nie. Nie wiem, nie wiem,
naprawdę nie wiem. Natomiast, jeżeli chodzi o sport to poproszę Pana Prezesa
Piotra Dasiosa, który jest Prezesem KSZO i Pana Łukasza Dybca, który jest
wiceprezesem, żeby się w tym momencie wypowiedzieli w tym temacie
finansowania, a ja naprawdę już się oddalę na to zebranie, bo za chwilę się ono
skończy.
Drogie Panie! Chciałbym bardzo serdecznie, korzystając z tej okazji, zaprosić
wszystkie nasze Panie, Panie Radne, wszystkie nasze mieszkanki i naszych
gości, a 8 marca jest Dzień Kobiet, stąd z tego miejsca, oficjalnie jeszcze życzeń
nie składam, ale chcę zaprosić wszystkich naszych mieszkańców – jak już
wstaliśmy, to złożę też życzenia – najpierw zaproszę na koncert zespołu
KOMBII – 8 marca, czwartek godz. 18.00 – hala przy ul. Świętokrzyskiej.
Drogie Panie, Panie Radne w szczególności! Drodzy Państwo! Myślę, że będę
wyrazicielem wszystkich mężczyzn, płci brzydkiej. Drogie Panie! Niech
uśmiech nie znika z Waszych twarzy! Niech zdrowie dopisuje, dużo radości,
dużo optymizmu, dużo szacunku, takiej pozytywnej energii, słońca na każdy
dzień! Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego! I niech takie święto
dla Was będzie nie tylko 8 marca, ale i w każdym dniu, codziennie.
Wszystkiego najlepszego! Dziękuję bardzo i teraz Panowie odpowiadają
o sporcie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękujemy bardzo.
Pan Piotr Dasios – Prezes KSZO – Pani Przewodnicząca! Pani Wiceprezydent!
Szanowni Radni! Starostwo Powiatowe w zeszłym roku ze swoich środków na
promocję Powiatu Ostrowieckiego poprzez sport przeznaczyło, o ile dobrze
pamiętam, 90 tys. zł na piłkę nożną i 30 tys. zł na siatkówkę i to były wszystkie
pieniądze przekazane przez starostwo Powiatowe na promocje Powiatu poprzez
sport. A przypominam, że kilka lat temu te kwoty sięgały miliona złotych, tak,
że to jest taka skala wsparcia. No i tyle.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Myślę, że
przejdziemy teraz już do punktu V naszych dzisiejszych obrad – mianowicie
„Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie
od 14 grudnia 2017 r. do 22 lutego 2018 r.”.
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Ponadto Radni Rady Miasta zgłosili pisemne interpelacje w sprawie:
Radny Kamil Kutryba:
− utworzenia na Rynku strefy kibica podczas Mistrzostw Świata w piłce
nożnej (interpelacja w załączniku nr 25 do protokołu)
Radny Marek Giemza:
1) uzupełnienia ubytków w ul. Akacjowej, w rejonie ul. Wrzosowej;
2) uzupełnienia ubytków w ul. Rzeczki, w rejonie ogródków działkowych;
3) zakupienia sprzętu wodnego do Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” oraz
rozważenia możliwości uprzyjemnienia pobytu nad kąpieliskiem przez
włączenie muzyki (interpelacje stanowią załącznik nr 26 do protokołu).
Ad VI/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w okresie od 14 grudnia 2017 r. do 22 lutego 2018 r. (załącznik nr 27 do
protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny punkt naszych
dzisiejszych obrad, to sprawy różne.

Ad VII/ Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W materiałach na sesję
dostaliśmy następujące materiały:
1) Po pierwsze – Informację Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
dotycząca roszczeń odszkodowawczych na skutek uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz naliczania tzw. „renty
planistycznej” (załącznik nr 28 do protokołu). Informacja była przedmiotem
obrad Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. Czy Państwo Radni mają uwagi do
tego materiału, czy bądź jakieś zapytania?
2) Kolejny materiał, który otrzymaliśmy to Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski za okres od 21.10.2015 r. do 31.12.2017 r. (załącznik nr 29 do
protokołu). Materiał ten był przedmiotem obrad Komisji Strategii i Rozwoju
Miasta oraz Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu. Czy do tego
materiału Państwo Radni mają uwagi bądź zapytania? Też nie widzę.
3) I kolejny materiał, to było Sprawozdanie z działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
(załącznik nr 30 do protokołu). Materiał też był przedmiotem obrad Komisji
Samorządowej oraz Komisji ds. Rodziny. Czy Państwo Radni mają uwagi do
tego materiału? Poproszę o zabranie głosu Radnego Andrzeja Pałkę.
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Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Pani Wiceprezydent! Koleżanki,
Koledzy Radni! Mili Goście! Ja to mam jedno pytanie, tam przeczytałem
„Niebieska Karta” A, C, D – można mi wyjaśnić o co chodzi? znałem tylko
jedną.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek –To może poprosimy twórcę tego
materiału o wyjaśnienia. Proszę Pani Joanna Pikus.
Radna J. Pikus – Panie Radny! „Niebieska Karta” jest to karta, która jest
zakładana przez pracownika służby zdrowia, policję, oświatę, pracownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w momencie kiedy jest interwencja,
gdzie występuje ta przemoc. W momencie kiedy mamy kontakt z osobą
pokrzywdzoną, osoba pokrzywdzona dostaje „Niebieską Kartę B”, czyli taką
informację gdzie szukać pomocy, gdzie się zgłosić, jaka pomoc ewentualnie się
należy. Jeżeli chodzi o „Niebieską Kartę C” – jest to dokument wypełniany
w momencie, kiedy pracownik socjalny ma kontakt z osobą pokrzywdzoną
i zbieramy informację: czy ma źródło dochodów, z czego się utrzymuje, czy ma
gdzie mieszkać, czy są dzieci, jakiej pomocy potrzebuje i na co powinniśmy
zwrócić uwagę. Natomiast „Niebieska Karta D” to jest dokument, który jest
wypełniany u nas w zespole z dzielnicowym z danego regionu i jest to
wypełniane ze sprawcą przemocy – i to są takie informacje: czy ma problem
z alkoholem, czy leczył się psychiatrycznie, czy ma broń, czy posiada broń
ewentualnie, jak się ustosunkuje do swojego zachowania. Podpisujemy, tak
jakby kontrakt z nim, czy ewentualnie widzi swój problem i chciałby ten
problem rozwiązać. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają
zapytania do tego materiału jeszcze jakieś? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Proszę Radnego Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Goście!
A ja właśnie chciałbym się zwrócić do Pani Przewodniczącej, bo to Pan
Prezydent wcześniej gratulował, no ja też właściwie się podepnę, no gratuluje.
Ja przede wszystkim dziękuję za to, że w bardzo fajny sposób podkreśla Pani
rolę wolontariatu w naszym mieście. Na ostatniej gali wolontariatu, na którą też
zapraszaliśmy z kolegą Kamilem Stelmasikiem, brała Pani czynny udział już
kolejny raz z rzędu, bo były dotychczas dwie te gale, tzn. dwie po reaktywacji,
bo kiedyś X lat temu bywały też takie. I bardzo cieszy mnie, jak obserwuję
właśnie tą Pani postawę i podkreślanie tego faktu, bo widzę autentycznie –
wierzy Pani w to co Pani mówi, bo to widać. I za to chciałbym podziękować.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo Panu Radnemu,
aczkolwiek czuję, że to jest mój taki obowiązek moralny. Choćby z tego
względu, że w gronie tutaj radnych siedzących na tej sali, jest tak dużo osób
zaangażowanych społecznie i pracujących, jak gdyby będących
wolontariuszami, że po prostu czułabym się źle, gdybym nie uczestniczyła
w takiej gali, jaka jest co dwa lata przez te dwa stowarzyszenia organizowane.
Tym bardziej, że Państwo też się angażujecie, więc myślę, że to jest mój
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obowiązek, żeby nawet tam być i po prostu utożsamiać się z tymi ludźmi.
Tym bardziej, że sama też lubię coś robić na rzecz osób innych. Tak, że dziękuję
bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos z Państwa? Proszę Pana Leszka
Sułka o zabranie głosu.
Pan L. Sułek – Dziękuje bardzo. Serdecznie witam Panią Prezydent, Panią
Przewodniczącą i Szacowną Radę. Szkoda, że nie ma Pana Prezydenta już, bo
myślę, że niektóre przynajmniej z punktów, które chcę tutaj wymienić, no są
wagi wysokiej. Ale zacznijmy może od tej troszkę mniejszej wagi. Kilka
miesięcy temu miałem okazję występować w imieniu Stowarzyszenia o nadanie
imienia jednej z ulic. Chodziło o Jana Piwnika „Ponurego”. Oczywiście nadal
podtrzymuję tą prośbę, z tym, że to może jeżeli, to nie weszło jeszcze, że tak
powiem – w życie, to mała korekta. Prawdopodobnie, gdzieś tam w rejonie
skweru w autentycznie historycznym miejscu, gdzie stał Chreptowicz plus te
nowe bloki, ma być jakiś teren od nowa nazywany. Myślę, że taki pomysł, żeby
akurat to miejsce, gdzie stał Chreptowicz stary, bo to mnie informowali
historycy, byłoby odpowiednim i nie byłoby kosztów dodatkowych
z przemianowania ulicy Polnej, bo wiemy, jaki to jest problem: dowody i inne
sprawy, itd. Tak, że proszę wziąć to pod uwagę. Druga sprawa, chciałbym
prosić Radę o rozważenie tego, czy nie można by było pomóc ludziom biednym,
pensjonariuszom MOPS-u, w ten sposób żeby dać im kartę, jakiegoś
pensjonariusza i żeby mieli przejazdy MPK. Wiemy o tym, że wyprowadzenie
MOPS-u na takie peryferie miast, to tylko Prezydent Wilczyński mógł
wymyśleć. Bo nikt zdrowo myślący na to by nie wpadł, żeby tam gdzie się
skupia no ta praca, gdzie ludzie muszą chodzić, no niestety, procedury chyba
nie zależą wszystkie od lokalnego MOPS- u, bo wiemy jak to jest. Chodzenie
kilkakrotne po to, żeby dostać kilka złotych, a jest to parę kilometrów, to jest
nieporozumienie. Także, prosiłbym wziąć to pod uwagę. Przecież, to nie będzie
takim fizycznym kosztem, że tym ludziom się coś, no autobusy i tak chodzą tak,
że to już nie wnosi dodatkowych kosztów. A propos, Prezydenta Wilczyńskiego,
żeby nie było, przy okazji, że ja tu tylko artykuje obecną władzę, ponownie
w tym tygodniu składam doniesienie w sprawie zaniedbań odnośnie
budownictwa socjalnego. Bo zdaje sobie sprawę, że to jest nawarstwienie
problemu. Przez osiem lat nie zbudować mieszkania, przy okazji dopisze
zdanie, żeby sprawdzono, czy w sposób legalny te wymiennikownie, którymi
Pan Wilczyński się szczyci, on nabył. Bo punkt, na którym mi szczególnie
zależy, w którym apeluję do Państwa, a który jest niezwykle ważny, to chodzi
mi o w tej chwili o zapowiadające się eksmisje. Po pierwszym teraz kwietnia
około stu rodzin w naszym mieście będzie – ma wyroki eksmisyjne. Jest to
tragedia dla wielu rodzin. Ja apeluję do Państwa, żebyście wykazali pewną wolę
w tym kierunku i zwołać np. nadzwyczajną sesję – zaprosić prezesów
spółdzielni. Ja doskonale wiem, że to nie ma zależności miasto – spółdzielnia.
Orientuję się na tyle w prawie spółdzielczym, i stąd mi ten temat
jest znany od wielu lat, ale są różnego typu instrumenty: lokalne podatki.
42

Zresztą można pewne sprawy dogadać. Nie można tak, proszę Państwa,
zostawić tych ludzi samym sobie. Bo to są tragedie. To są tragedie. Z Panią
Dyrektor MOPS-u, tu przed tą godziną zero, w listopadzie jednym przypadkiem
się zajmowaliśmy. Ja mówię: „Pani Magdo, będzie tragedia z ta osobą.”
Okazuje się, że niestety, ja miałem rację. Dwa dni później ta pani dostała
ciężkiego zawału. No, dzięki Bogu przeżyła. No, ale to jest jeden przypadek,
który się zakończył w miarę pozytywnie, chociaż problem jest nie rozwiązany.
Nie może być, proszę Państwa, coś takiego, jak proponowanie ludziom
mieszkania na ul. Browarnej 7 – oni odmawiają, bo tego się nie da przyjąć.
Na Ukrainie, na której wielokrotnie miałem brać udział, tam tylko było gorzej,
bo w jednej toalecie były dwie dziury, że tak powiem i osoby siedzące mogły się
za ręce trzymać. Nie róbmy sobie jaj z naszych mieszkańców. Chcemy niby
do standardów jakiś wyższych, a proponujemy bocianek, mieszkanie bez wody,
toaleta pożal się Boże. Przecież my sami produkujemy patologie. Bo, jeżeli się
wyrzuca kogoś z mieszkania bez mieszkania socjalnego, a takich będzie
przypadków pięćdziesiąt, co dalej? Przecież, nie jest rozwiązaniem to co mi
powiedziano, że problem jest zdefiniowany tak – „ta pani pójdzie do sióstr,
a tego pana damy do noclegowni”. Nie, to trzeba zobaczyć co zrobić, żeby nie
eksmitować tych ludzi, a da się. Jeżeli chodzi o jakieś pomysły mieszkań
socjalnych, ja nie mam, ale może na tej radzie wypłyną. Między innymi,
dlaczego gimnazjów by nie można, które będą do likwidacji, w przyszłości
może jakoś tam. Zresztą, nasi sąsiedzi lepiej sobie z tym radzą, bo Starachowice
wybudowały w tamtym roku blok z trzydziestoma czterema mieszkaniami i tam
również z dofinasowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak, że myślę,
że są rezerwy, które trzeba uruchomić po przez wspólną burze mózgów
i powstrzymać tą degradację. Proszę Państwa, nie ma gorszej rzeczy,
jak pozbawienie kogoś mieszkania. Szczególnie rodzinę. Nie jest prawdą, nie
myślcie Państwo, że ja tu chcę bronić patologii. Oczywiście, jakaś grupa nadaje
się tylko do eksmisji i to na peryferiach – mówię o ludziach już tak
zdegradowanych, tylko nie wiadomo ile tych ludzi nie wpadło w taką sytuację
przez zaniedbania. Przecież są te fundusze przeciwalkoholowe, jest właściwa
praca z tymi ludźmi. Tu należałoby. Problem mieszkań jest problemem
palącym, pilącym i bardzo Was proszę, żebyście się zastanowili Państwo,
czy nie zrobić takiej sesji. Właśnie w takim okresie. Niektóre spółdzielnie
troszeczkę zrobiły krok do przodu –„Krzemionki” – dają szansę odrabiania.
Tylko, że tam jest wiele błędów. Jak można komuś proponować odrabianie
za 8 zł, a nie dając następnych dwóch na życie. Przecież człowiek musi zjeść,
a oni taką praktykę stosują. Dziękuję bardzo i liczę, że Państwo się tym tematem
zajmiecie, bo jest to niezwykle ważna sprawa. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać
glos? Proszę Pan Kawa.
Pan D. Kawa – Szanowna Pani Prezydent! Pani Przewodnicząca! Szanowni
Radni! Chciałbym podziękować za te kilka miesięcy, które mogłem spędzić
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z Państwem tutaj. Było mi bardzo miło. Po prostu, no trochę mnie to nauczyło,
jak to odbywa się w ogóle na urzędowych takich spotkaniach. No i przede
wszystkim, chciałbym wszystkim paniom, kobietom pożyczyć wszystkiego
najlepszego z okazji Dnia Kobiet. No i dużo sukcesów w pracy oraz w życiu
osobistym. Myślę, że będą panie zadowolone z takich życzeń – będą chciały
i odnosić sukcesy w domu, i zarazem też w pracy. Odnośnie jeszcze szpitala,
no to mamy etap Etiopii, niestety. A jeżeli zwracać mamy na coś uwagę, gdzie
po prostu są jakieś zawirowania odnośnie tego, że po prostu gdzieś coś znika,
gdzieś coś po prostu możemy odnaleźć, to proponowałbym zajrzeć do szkoły
przy ul. Iłżeckiej. Tam jest około 102 dzieci. Na każde dziecko przypada
subwencji około od 4 400 zł, no czasami nawet 50 tys. zł rocznie na jedno
dziecko - razy 100, to mamy kwotę między 5 a 6 mln zł – proszę zobaczyć,
jak ta szkoła wygląda. Na pewno Państwo szacujecie, czy ona jest w pełni
finansowana, czy nie z takich kwot. No nic, dziękuje bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce
jeszcze zabrać głos? Proszę Pani Prezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Ja chciałam tylko zwrócić uwagę, że szkoła na ul. Iłżeckiej nie jest naszą szkołą.
To jest szkoła podlegająca pod Starostwo. I jeszcze taka informacja,
w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Sułka. Diagnoza ludzi, osób, które mają
wyroki eksmisyjne, no jest bardziej złożona niż komuś się to wydaje. Bo wiele
tych ludzi nie jest klientami MOPS – u. I to też trzeba wziąć pod uwagę.
Być może będzie taka sesja, będzie takie spotkanie, co należy zrobić, ale nie
dotyczy to ludzi, którym pomagał MOPS, bo część tych ludzi takiej pomocy,
jakby nie oczekiwała. Natomiast, my owszem, jeżeli ktoś nie ma żadnych
pieniędzy, nie ma z czego się utrzymać, przyjmuje każde mieszkanie.
My pokazujemy mieszkania socjalne. Jeszcze a propos budownictwa socjalnego.
Płaci się tam złotówkę za metr. Pan Łukasz Dybiec może Państwu przedstawić
informację, jaki jest problem w ogóle z płaceniem tej złotówki.
Na mieszkaniach socjalnych jest zadłużenie. I to duże jest zadłużenie. Dziękuję.
To tak chwila.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś jeszcze
z Państwa Radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie dziękuję
Państwu za dzisiejsze obrady i zamykam obrady pięćdziesiątej piątej sesji Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Do widzenia Państwu.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 17.08.
Protokołowały:

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
44

