PROTOKÓŁ NR VI/2018
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 28 grudnia 2018 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 15.06.
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)
Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego – Andrzej Jabłoński
3)
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
4)
Wiceprezydent Miasta – Piotr Dasios
5)
Wiceprezydent Miasta – Dominik Smoliński
6)
Skarbnik Miasta – Sławomir Kijak
Nieobecni radni: Aron Pietruszka, Jerzy Wrona.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zalogowanie się do
systemu (załącznik nr 1a i 1b do protokołu).
Przypominam o klauzuli RODO, nie będę przytaczała, bo cała treść widnieje na
drzwiach tegoż obiektu, w związku z tym tylko przypominam, że trzeba się
stosować do tej klauzuli. I – Szanowni Państwo – przechodzimy do porządku.
Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy są uwagi Państwa Radnych?
Jedna osoba jeszcze się nie zalogowała. Stanisław Choinka już się zalogował,
dobrze.
Przechodzimy do realizacji porządku obrad, czy Państwo Radni mają uwagi do
porządku obrad? Coś chcieliby wnieść? Nie widzę. Czy ktoś chciałby z Państwa
Radnych wnieść coś nowego do porządku obrad? Proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Chciałbym wnieść do dzisiejszego porządku obrad następującą zmianę –
w punkcie IV ppkt 12 – po projekcie uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. – wnoszę nowy
projekt uchwały – jako ppkt 13 projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
Powyższy projekt uchwały Państwo Radni otrzymali na posiedzeniach komisji.
I w związku z tym proszę o wymianę załącznika nr 1 do projektu uchwały
zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023, który to załącznik również został
dostarczony Państwu Radnym na posiedzeniach komisji. To jest jak gdyby
konsekwencja punktu wcześniejszego. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
chcieliby jeszcze też jakikolwiek punkt wnieść do porządku obrad? Nie widzę.
W takim razie, proszę Państwa, przegłosujemy najpierw wniosek Pana
Prezydenta odnośnie wniesienia do porządku obrad projektu uchwały
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2018 – kto jest za? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Czyli 20 osób jest za, a zatem ten punkt wniesiony do porządku
przegłosowaliśmy.
Radni RM w głosowaniu: 20 głosami za – opowiedzieli się za rozszerzeniem
porządku obrad o projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Teraz przegłosujemy cały
porządek obrad. Mianowicie ten punkt, przed chwilą przegłosowany, jest
ppkt 13 w punkcie IV porządku obrad, natomiast ppkt 13 zmienia numerację na
14 – i taki mamy teraz już porządek obrad. A zatem przegłosujmy w całości
porządek obrad, który będziemy realizować na dzisiejszej sesji. Kto jest za
nowym porządkiem obrad? Ręka w górę i przyciskamy przycisk. Kto jest
przeciw? Również ręka w górę i przyciskamy przycisk. I kto się wstrzymał?
Ręka w górę i przyciskamy przycisk. Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek
obrad. A zatem przechodzimy do realizacji porządku.
Radni RM jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu):
III.
IV.

Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 listopada 2018 r. i 4 grudnia 2018 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
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1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2019 r.,
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
dzieci pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
nadania nazwy drogom wewnętrznym,
sprzedaży działki gruntu,
sprzedaży działek gruntu,
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 rok,
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2019 – 2023,
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu
budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,
przekazania dotacji celowej dla Gminy Bodzechów,
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego dla tych wydatków,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r.,
zmieniająca 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.

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych interpelacjach.
Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 1 grudnia do
19 grudnia 2018 r.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
V.
VI.

Ad III/Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta
Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada i 4 grudnia 2018 r.:

Ostrowca

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W punkcie III mamy przyjęcie
protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada
i 14 grudnia 2018 r. 26 listopada – pamiętamy – że było 2 sesje nadzwyczajne
i później była jedna – 4 grudnia. Czy Państwo Radni mają uwagi do protokołów
z sesji z dnia 26 listopada? Nie widzę, kolejno przegłosujemy przyjęcie tych
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protokołów z sesji, a więc kto jest za przyjęciem protokołu z sesji
nadzwyczajnej Rady Miasta – tej pierwszej – Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
26 listopada 2018 r. – naciskamy przycisk i podnosimy rękę? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że ten pierwszy protokół przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z II sesji – nadzwyczajnej – Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2018 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny protokół z tego dnia –
drugi – kto jest za przyjęciem protokołu z dnia 26 listopada – drugiego – Rady
Miasta, z sesji nadzwyczajnej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A więc
protokół przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z III sesji – nadzwyczajnej – Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2018 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny protokół z sesji Rady
Miasta, z dnia 14 grudnia, z 4 grudnia – przepraszam – 2018 r. I czy są uwagi
Państwa Radnych do tego protokołu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta z dnia
4 grudnia 2018 r.? Ręka w górę i naciskamy przycisk? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że i ten protokół przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z III sesji – nadzwyczajnej – Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Teraz przechodzimy do punktu IV
porządku obrad, a mianowicie do podjęcia uchwał w sprawach.

Ad IV/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jako pierwszy projekt uchwały
– dotyczy zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza
wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na
2019 r. Projekt uchwały był opiniowany przez wszystkie komisje Rady Miasta.
Proszę Przewodniczących o przedstawienie opinii komisji. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej – Kamila Kutrybę o zabranie głosu.
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Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – Mariusz
Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącego
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały, bądź zapytania? Proszę o zabranie głosu
Radnego Czeremchę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Wysoka
Rado! Ja chciałem tylko poinformować Państwa Radnych, jak i również lokalne
media, że jedyna propozycja zgłoszona przez opozycję, czyli przez Klub
Radnych Prawo i Sprawiedliwość, właśnie do planu pracy Komisji Rewizyjnej,
została odrzucona. Stąd też ja wstrzymam się od głosu nad tą uchwałą, ponieważ
wygląda na to, że władza sama siebie będzie kontrolowała dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Włodzimierza Steca.
Radny Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Z tego, co pamiętam, to ta propozycja nie została odrzucona, były 3 głosy na 3.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Radnego
Mateusza Czeremchę.
Radny M. Czeremcha – W kwestii wyjaśnienia, bo jakiś dwugłos się wkrada,
jeżeli – Pani Przewodnicząca – jeżeli nie zostałaby ta propozycja odrzucona,
znalazłaby się w projekcie uchwały, tak? Który komisja przyjmowała, natomiast
w projekcie uchwały komisji nie znalazła się, stąd też uznaję stanowczo, że nie
znalazła uznania wśród członków komisji. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Myślę, że jest… Proszę jeszcze
Radnego Włodzimierza Steca o zabranie głosu.
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Radny Wł. Stec – Z tego, co pamiętam, to konsultowaliśmy to z panem
mecenasem wtedy, z radcą prawnym, i mamy jeszcze raz głosować na kolejnej
komisji. Tak, że chyba nie została do końca odrzucona. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana Prezydenta o zabranie
głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Ja myślę, że zbierze się za chwilę jeszcze raz Komisja Rewizyjna –
panowie sobie to przegłosują, wyjaśnią. Będzie na to czas, proponuję przejść do
głosowania. Wolałbym, żebyśmy się wspierali, a nie kontrolowali, a nie donosili
na siebie wzajemnie, bo to para idzie w przysłowiowy gwizdek. Liczę na
konstruktywną współpracę, bo takiej współpracy nam wszystkim potrzeba.
Pamiętajmy, że wszyscy pracujemy na rzecz mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Mateusza Czeremchę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Ja tylko wyjaśnię, bo ja jeszcze
rozmawiałem z radcą prawnym w późniejszym okresie i ta konsultacja była taką
szybką konsultacją, można powiedzieć telefoniczną. I stąd pan radca prawny
dopiero po mojej rozmowie bezpośredniej, jakby do końca uzyskał wiedzę,
czego zapytanie dotyczyło. Ponieważ tutaj, ze względu na taką szybkość
działania, być może jakieś drobne nieporozumienie zaszło na łączach między
komisją a radcą prawnym. Tak, że radca prawny stwierdził, że skoro został
przyjęty projekt uchwały komisji, stąd też jakby ta moja propozycja jest
bezprzedmiotowa. Natomiast jeżeli członkowie komisji, w tym pan
przewodniczący, będą zainteresowani wprowadzeniem w przyszłości chociażby
jednego punktu proponowanego przez opozycję, oczywiście będę z tego bardzo
zadowolony i uważam, że tak się powinno stać. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Uważam, że
kończymy dyskusję nad tym punktem, ponieważ – jeśli nawet pan radca nie był
pewien – to do następnego posiedzenia komisji nabierze tej pewności i Państwu
wyjaśni. Jeśli Państwo przegłosujecie ten punkt na posiedzeniu, to on wejdzie
do planu pracy komisji, jeśli nie, to nie. Ale na najbliższym posiedzeniu komisji
uważam, że powinniście ten temat podjąć po raz ostatni. I nie ma co tu dzisiaj
już gdybać, bo w każdej chwili możemy go wnieść do planu pracy komisji tak,
że nic nie jest przesądzone. A dzisiaj po prostu przegłosujmy projekt uchwały
dotyczący zatwierdzenia rocznego planu pracy, kontroli i preliminarza
wydatków Komisji Rewizyjnej. Myślę, że nie ma już co dłużej dyskutować. Kto
jeszcze z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę o zabranie głosu
Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Panie Wiceprezydencie! Mili Goście! To jest plan pracy, on może
być modyfikowany, ja często jak pytam, czy jest on elastyczny. Można tu
wnosić o każdej porze roku, kiedy prawda, myśl najdzie i chyba w tym duchu
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powinniśmy myśleć. I myślę, że i Pani Przewodnicząca w tym duchu mówi, Pan
Prezydent podobnie już to podkreślał. Podtrzymajmy to, bo tak to będziemy
siedzieć nad tematem, który możemy w każdej chwili modyfikować. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. W takim razie, proszę
Państwa, przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej
zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2019 r. Kto jest za
przyjęciem uchwały – naciska przycisk i podnosi rękę? Kto jest przeciw?
Naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał? Naciska przycisk
i podnosi rękę. Głosowanie zakończone. Przyjęliśmy uchwałę 15 głosami za,
a więc uchwała została podjęta.
Radni RM w głosowaniu – stosunkiem głosów: 15 – za, przy braku głosów
przeciwnych i 6 wstrzymujących się – podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia
rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2019 r. (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/23/2018 - załącznik nr 8 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały dotyczącego ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania dzieci pod nazwą: „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Samorządową, Komisję ds. Rodziny oraz Komisję Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu. Proszę Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii komisji. Proszę Przewodniczącego Komisji
Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – M. Łata – Komisja
Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały, wnioski? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci pod nazwą:
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Kto jest za – naciska przycisk
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i podnosi rękę? Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę? Kto się
wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci pod nazwą: „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 9 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/24/2018 - załącznik nr 10 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową, Komisję
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu, Komisję ds. Rodziny i Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczących o podanie opinii komisji. Przewodniczący
Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Pani Przewodnicząca! Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Przewodniczący Komisji
Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Kto z Państwa Radnych
ma uwagi, wnioski do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
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żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Kto z Państwa Radnych jest za
podjęciem uchwały – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki? Kto
jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że również i tę uchwałę
przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/25/2018 - załącznik nr 12 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy nadania nazwy drogom wewnętrznym – jedna droga o nazwie:
Azaliowa, odchodząca od ulicy Malinowej w kierunku południowym
do ul. Jarzębinowej. I druga nazwa to ulica Dereniowa, odchodząca również
w kierunku południowym od ul. Malinowej. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Samorządową oraz Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczących o opinię komisji. Proszę Przewodniczącego Komisji
Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja Strategii i Rozwoju Miasta również pozytywnie
zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają jakieś zapytania, uwagi do projektu rej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy
drogom wewnętrznym, czyli nazwy Azaliowa i Dereniowa. Kto jest
za przyjęciem projektu uchwały – podnosi rękę i naciska przycisk? Kto jest
przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy drogom
wewnętrznym (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 13 do
protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/26/2018 - załącznik nr 14 do protokołu.
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5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży działki gruntu, o pow. 0.1151 ha przy ul. Kolonia
Robotnicza. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę Radnego Kamila Stelmasika – Przewodniczącego
Komisji o podanie nam opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego
Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Panie Wiceprezydencie! Mili Goście! Powiem tyle, że dobrze, że
to w końcu idzie albo, że to idzie w jednym określonym kierunku, że będzie tam
nareszcie porządek i myślę, że nie będzie generowało to kosztów w utrzymaniu
tego. Koszenia są tam, wycinanie samosiejek – ten temat zniknie. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos? W takim razie przechodzimy projektu uchwały
dotyczącej sprzedaży działki gruntu, o powierzchni 0.1151 ha, położonej przy
ul. Kolonia Robotnicza. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały – naciska
przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Daniel Strojny nie
wysłał informacji. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działki gruntu
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/27/2018 - załącznik nr 16 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży działek gruntu, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim
przy ul. Jarzębinowej. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę Radnego Kamila Stelmasika o podanie nam opinii
komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja również pozytywnie zaopiniowała ten projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo mają
uwagi, wnioski do projektu tej uchwały? W takim razie przechodzimy do
głosowania projektu uchwały dotyczącej sprzedaży działek gruntu, położonych
w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jarzębinowej. Kto jest za – naciska
przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że
uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działek gruntu
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/28/2018 - załącznik nr 18 do protokołu.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały to
uchwalenie budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. Pierwszy
projekt budżetu na przyszły rok wraz z uzasadnieniem otrzymaliśmy wszyscy
w dniu 26 listopada br. (załącznik nr 19 do protokołu). Na posiedzeniach
komisji otrzymaliśmy również uchwałę Nr 163/2018 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie
budżetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 rok (załącznik nr 20
do protokołu) – opinia Izby jest pozytywna. Projekt uchwały był opiniowany
przez wszystkie komisje Rady Miasta, proszę Przewodniczących Komisji
o przedstawienie nam opinii komisji. Proszę Przewodniczącego Komisji
Samorządowej o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K.Kutryba – Pani Przewodnicząca!
Komisja Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – M. Łata – Komisja
Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczący
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Panie Wiceprezydencie! Szanowni Państwo! Przedstawię teraz
opinię Komisji Budżetu w sprawie projektu budżetu miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na rok 2019 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023.
Komisja Budżetu po przeprowadzonych konsultacjach ze Skarbnikiem Miasta
dokonała analizy projektu budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2019
rok. Przy tworzeniu budżetu kierowano się podstawowymi zasadami
budżetowymi: zasadą jedności, jawności, szczegółowości, a także zasadą
równowagi budżetowej. Proponowany budżet spełnia wymóg art. 242 ustawy
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o finansach publicznych w zakresie relacji pomiędzy dochodami bieżącymi
powiększonymi o nadwyżkę środków pieniężnych a wydatkami bieżącymi.
Komisja pragnie podkreślić, że po raz kolejny nie są podwyższane podatki od
nieruchomości oraz środków transportowych, co ma bardzo pozytywny wpływ
na wzrost ilości powstających firm w naszym mieście, a tym samym
zwiększeniu zatrudnienia.
Nie można pominąć faktu, iż dług na koniec roku zaplanowano na poziomie
5,69% dochodów, który jest zdecydowanie najniższy w porównaniu z innymi
miastami w województwie świętokrzyskim.
Została również wydana pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach o projekcie budżetu na rok 2019, przedłożonym przez Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz o projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023.
Dnia 27 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Komisji Budżetu wraz
z Przewodniczącymi pozostałych Komisji zapoznano się z opiniami tychże
Komisji. Wszystkie opinie są pozytywne – jak Państwo przed chwilą
słyszeliście.
Należy również podkreślić, iż zaplanowane dochody i przychody w porównaniu
z planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o zrównoważeniu budżetu
miasta.
Komisja Budżetu, biorąc pod uwagę występujące obiektywne uwarunkowania
w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stanu zobowiązań
finansowych miasta na koniec 2018 roku, pozytywnie zaopiniowała przedłożony
projekt budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2019 rok oraz projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2023.
Komisja zwraca się również do wszystkich Państwa Radnych o poparcie
w głosowaniu tych projektów. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Kto z Państwa Radnych
zechciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad? Poproszę Radnego
Karola Wójcika o zabranie głosu.
Radny K. Wójcik – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Koledzy
i Koleżanki Radni! Ja chciałbym się podzielić z Państwem takimi moimi
refleksjami oraz zadać Panu Skarbnikowi pytanie odnośnie budżetu. Plan
deficytu budżetowego na 2018 rok wyniósł prawie 8 mln zł. Plan deficytu
budżetowego na 2019 rok wynosi niewiele ponad 100 tys. To dobrze rokuje na
przyszłość, pokazuje stabilność budżetową gminy. Ale ja chciałem zapytać, czy
są jakieś istotne zagrożenia dla realizacji przedstawionego budżetu? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Kto z Państwa Radnych
zechciałby zabrać głos? Proszę Radnego Mateusza Czeremchę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Wysoka
Rado! Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość przygotował własne stanowisko
dotyczące projektu budżetu na rok 2019. Pozwólcie Państwo, że to stanowisko
odczytam.
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W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko
dotyczące oceny budżetu na rok 2019, który nie w pełni spełnia oczekiwania
mieszkańców naszego miasta. Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost od roku
2014 dochodów budżetu o ok. 40%, stwierdzić należy, że stanowczo więcej
można zrobić dla rozwoju naszego miasta oraz jakości życia ostrowczan. Nasze
wątpliwości budzi konstrukcja budżetu, szczególnie po stronie wydatków.
W dziale 900 rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” widnieje
kwota wydatków w wysokości 6.700 tys. zł, natomiast po stronie dochodów –
wpływów z opłat pobieranych na gospodarowanie odpadami komunalnymi, do
budżetu gminy wpłynie 4.900 tys. zł. Stąd też budżet będzie dokładał do
wydatków 1.800 tysięcy, czyli pośrednio również wszyscy mieszkańcy.
W ocenie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sposób niewystarczający
gmina Ostrowiec Świętokrzyski angażuje środki finansowe na budowę
mieszkań, na lata 2019 – 2023 zaplanowano budowę tylko 1 budynku
mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne. Jest to stanowczo zbyt mało,
ponieważ potrzeby są znacznie większe. Podobnie niewystarczające środki są
planowane na ochronę zdrowia. W roku 2019 zaplanowano wydatki
w wysokości 826 tys. zł, to jest jedynie ok. 3‰ budżetu. Zauważyć należy, że
jedynie z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do budżetu wpłynie
ok. 1.300 tys. zł. Ponieważ dane wykonania budżetu z przyczyn oczywistych za
2018 jeszcze są niekompletne, stąd też będę w dalszej części korzystał z danych
za 2017 r. Ponieważ wątpliwości może budzić również wykonanie budżetu –
i tak w roku 2017 wydatkowano jedynie 64% zaplanowanej kwoty na ochronę
zdrowia. I tu się pojawia pytanie: czy ostrowczanie nie zasługują na np. większą
liczbę programów profilaktycznych, które będą służyły ochronie zdrowia
i promocji zdrowia wśród mieszkańców. Również wydatkowano tylko 47%
zaplanowanych wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
W zakresie zaś pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano 77% zapisanych
środków, czy w Ostrowcu nie ma uczniów, dzieci i młodzieży pochodzących
z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, którzy mogliby skorzystać z takiego
wsparcia? Również w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód
wykorzystano tylko 76% środków. Czy to oznacza, że nie warto bardziej zadbać
o ochronę środowiska? Tutaj odniosłem się do tych danych, ponieważ budżet
jest uchwalany, a później jest wykonywany, chciałbym również zmotywować,
zachęcić naczelników wydziałów, ażeby starali się wykorzystywać jak
największe środki z korzyścią dla mieszkańców, ponieważ oszczędności
budżetowe nie zawsze świadczą o tym, że Urząd Miasta robi wszystko, co
powinien robić, ponieważ jeżeli są wolne środki, to należałoby poszukać
możliwości ich racjonalnego wykorzystania z korzyścią dla mieszkańców.
Zauważyć jednak należy, że budżet gminy absorbuje środki z budżetu państwa
i tak na przykład gmina przystąpi do rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023. I takich przykładów korzystnej współpracy
samorządu z rządem jest znacznie więcej. I przykładem takiej współpracy może
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być również zapowiadane na początku obecnej kadencji, a obiecane już radnym
do realizacji już wcześniej, przystąpienie do programu ogłoszonego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. „Otwarte strefy rekreacji”.
Ostrowczanie są zatroskani o przyszłość naszego miasta. Niestety, na
przestrzeni ostatnich lat obserwujemy niekorzystne trendy, szczególnie
dotyczące demografii w naszym mieście. Można stwierdzić, że nasze miasto
wyludnia się i obawiam się, że te trendy będą postępować. O ile w roku 2006 –
zgodnie z danymi GUS-u – w naszym mieście zamieszkiwało 52 tys.
mieszkańców w wieku produkcyjnym, to na koniec roku 2017 takich osób
w wieku produkcyjnym jest tylko 43 tysiące. I te liczby są bardzo smutne, nie
oznacza to, że trendy zależą tylko i wyłącznie od działalności organów gminy,
czy też innych szczebli samorządu, ale na pewno jest to bardzo niekorzystny
trend i należy przeciwdziałać tym trendom z całą mocą. Natomiast ciągle
słyszymy, że miasto się rozwija, że powstają tereny inwestycyjne, że są chętni
inwestorzy, no ale jak tutaj widać z analiz GUS-u rzeczywistość wygląda
inaczej. W dniu 15 lipca 2016 r. Pan Prezydent podpisał w imieniu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski preumowę z samorządem województwa na
przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Bałtowskiej. Gmina miała
otrzymać dofinansowanie z funduszy europejskich w wys. 65% kosztów
kwalifikowanych, tj. 4,7 mln zł. Jednak w dniu 13 grudnia radni dowiedzieli się
od pracowników Urzędu Miasta, że do podpisania umowy nie doszło. W takiej
sytuacji jesteśmy ciekawi, jakie argumenty przeważyły za tym, że gmina nie
podpisała tej umowy. Być może są ważne powody, natomiast uważam, że radni,
jak i mieszkańcy, powinni taką wiedzę posiąść. Ponieważ jeżeli Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski tych środków nie pozyska, wtedy pokrycie w całości
wydatków nastąpi z budżetu miasta.
Szanowni Państwo! Po wnikliwym przeanalizowaniu projektu budżetu na
komisjach i spotkaniach Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, nie jesteśmy
przekonani, czy w tak skonstruowanym budżecie w roku przyszłym nastąpi
długo oczekiwany rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego. Dlatego Klub Radnych
i Sprawiedliwość nie może poprzeć przedstawionego projektu budżetu.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o stanowisko
radnych Klubu KWW – proszę o zabranie głosu Mariusza Łatę.
Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jarosława Górczyńskiego – M. Łata –
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Panie i Panowie Radni! Szanowni
Państwo! Na początek taka mała dygresja, miałem wrażenie w pewnym
momencie, że przeniosłem się w czasie i że będzie głosowanie nad absolutorium
za wykonanie poprzedniego roku budżetowego, a nie nad projektem budżetu.
No, ale to tylko taka dygresja.
Ale jak już taka analizujemy ten projekt budżetu, to pozwolą Państwo, że ja
powiem o pewnych tendencjach, trendach w budżecie, a nie o poszczególnych
liczbach, paragrafach, które – jak wiemy dokładnie, albo nie wiemy – będziemy
14

mogli przesuwać środki w ciągu całego roku, żeby wykonać w jak najlepszym
stopniu. Jeszcze jedna dygresja, jeżeli chodzi o zdrowie i profilaktykę
zdrowotną, to niekoniecznie zadanie gminy.
A analizując projekt budżetu, myślę, że uczciwie trzeba stwierdzić, że po raz
kolejny jest to budżet proinwestycyjny, który jest jednak nastawiony na
wsparcie rozwoju miasta poprzez stymulowanie rozwoju przemysłu
i przedsiębiorczości. Ważne i godne podkreślenia jest to, że konsekwentnie,
konsekwentnie – powtórzę – realizuje się polityką finansową zaproponowaną
przez Pana Prezydenta już w poprzedniej kadencji, polegającą na
niezwiększaniu obciążeń dla mieszkańców Ostrowca. I pomimo wzrostu – we
wszystkich okolicznych gminach, samorządach – stawek podatku od
nieruchomości, środków transportu, zaproponowane jest utrzymanie stawek
podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportu na poziomie
z ubiegłego roku, że nie wzrosły ceny mediów zależnych od spółek gminnych,
że działania Pana Prezydenta idą w tą stronę, by tworzyć warunki dla
inwestorów, właśnie poprzez wykup i konsolidację terenów inwestycyjnych
i odpowiednie przygotowanie dla potencjalnych inwestorów. Nie wspomnę
o programie, który został zaproponowany przedsiębiorcom, którzy będą działać
w sferze produkcji i zatrudnią odpowiednią ilość pracowników.
W ciągu ostatnich 4 lat miasto nabyło – według mojej wiedzy – ponad 50 ha
bardzo dobrze zlokalizowanych terenów właśnie z myślą o przygotowaniu pod
nowe inwestycje. A myślę, że daje to uzasadnione podstawy, że żaden inwestor
nie wycofa się z inwestowania w naszym mieście z powodu braku
odpowiednich gruntów, definiowanych pod przemysł. Wierzę, że działania te
w pozytywny sposób wpłyną na rozwój i promowanie przedsiębiorczości, jak
i przełożą się na poziom dochodów budżetu miasta w następnym 2019 r.
Na dobrą koniunkturę gospodarczą miasta ma wpływ fakt, że Ostrowiec
Świętokrzyski stał się – to według zewnętrznych źródeł – liderem, liderem
w regionie w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych,
a głównie z funduszy Unii Europejskiej. Już nie będę przypominał przebudowy
i modernizacji Ostrowieckiego Browaru Kultury, który już niedługo, lada
miesiąc, będzie dla mieszkańców pełnił jakże ważną, kulturotwórczą rolę.
I zmieni nie do poznania kulturalną mapę Ostrowca Świętokrzyskiego. A przez
wiele najbliższych lat będzie służył wielu pokoleniom naszych mieszkańców.
Jeżeli chodzi o kulturę – myślę, że trzeba wspomnieć o zaplanowanej
termomodernizacji budynku kina „Etiuda”, o pracach przy budowie Centrum
Tradycji Hutnictwa. Należy wspomnieć o dużym ułatwieniu, jakim jest
modernizacja Targowiska Miejskiego, a także inwestycje drogowe, które
odbywają się w tej części miasta. Mam na myśli budowę zaplanowanej drogi,
równoległej do Kilińskiego, łączącej Słowackiego z Chrzanowskiego, czy dalsze
prace przy budowie kolejnych etapów ulic, m.in. ul. Rzeczki. Należy zwrócić
uwagę, że absorpcja środków zewnętrznych to nie tylko Urząd Miasta, ale
i spółki i jednostki gminy, dzięki którym realizowane będzie w 2019 r. szereg
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programów, zarówno inwestycyjnych, jak np. budowa boiska sportowego przy
PSP 4, jak i poprawa bazy dydaktycznej naszych szkół, czy zakup pomocy dla
zwiększenie efektywności nauczania, a także poprawy efektywności
energetycznej budynków oświatowych. Godnym uwagi jest fakt pozyskania
dofinansowania w wysokości 23 mln zł na rewitalizację obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. I należy tu
wspomnieć, że do współpracy w tym projekcie zostały zaproszone spółdzielnie
mieszkaniowe z terenu naszego miasta. I w 2019 r. większość z tych inwestycji
będzie realizowane.
W budżecie jednak uwzględniono środki na budowę mieszkań socjalnych oraz
przebudowę na lokale socjalne budynków już istniejących. Podobać się musi to
gospodarcze podejście do problemów mieszkaniowych, a będąc przy temacie
spółdzielni mieszkaniowej należy wspomnieć, że Ostrowiecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” – tak jak wspomniałem –
są partnerami Gminy Ostrowiec w projekcie rewitalizacji i będą realizować
projekty w 2019 r. na ponad 1.600 tys. zł, w tym m.in. tak oczekiwany na przez
mieszkańców projekt fontanny w osiedlu Spółdzielców.
Musi cieszyć fakt, że teren po „Gambo” został uporządkowany, a mieszkania
już oddawane są do użytku mieszkańcom, co na pewno wpłynęło na poprawę
estetyki, jak i na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców tej części
Ostrowca.
Myślę, że bardzo ważne jest to, że rządzący wsłuchują się w głos mieszkańców,
o czym świadczy ciągłe udoskonalanie idei budżetu obywatelskiego, którego to
już kolejna edycja będzie przed nami, a także coraz więcej pieniążków
przeznaczanych dla startujących w konkursach organizacji pozarządowych.
Na uwagę zasługuje dbałość o zdrowie mieszkańców poprzez prowadzenie
programów profilaktycznych dla dzieci, a takie programy jak akcja „Sobota ze
zdrowiem”, profilaktyka przeciwpróchnicza i inne akcje w obrębie ogólnie
rozumianego pojęcia zdrowia publicznego i profilaktyki, są bardzo dobrze
przyjmowane przez mieszkańców, mimo – jak powtarzam – to nie jest zadanie
własne gminy.
Należy wspomnieć, że na trwałe na mapie naszego miasta zadomowił się
program „Osiedle od Nowa”, dzięki któremu każde osiedle może poprawiać
swoją estetykę i ułatwiać codzienne funkcjonowanie mieszkańców.
Należy zauważyć, że w budżecie zabezpieczone są środki na kontynuację wielu
korzystnych zjawisk, które zaszły w ostrowieckiej oświacie, poprawa warunków
w placówkach, ciągłe remonty, doskonalenie bazy, wzbogacanie oferty
edukacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach.
Należy tu wspomnieć o programie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
ostrowieckich placówek oświatowych. Równie istotny jest fakt, że doceniono
również kadrę pedagogiczną i utrzymana jest tendencja w wypłacie specjalnego
dodatku do pensji w kwocie blisko 1000 zł, który skierowany jest dla
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nauczycieli, którzy mogą pochwalić się pracą z uczniami, którzy mają najlepsze
wyniki w swoim przedmiocie. A cieszy fakt, że gmina pozyskuje i planuje
pozyskiwanie dla placówek oświatowych środki unijne na modernizację
i rozbudowę infrastruktury oraz na prowadzenie zajęć dodatkowych.
Doskonałą inicjatywą, która pokazuje, że Prezydent Jarosław Górczyński
wsłuchuje się w głosy społeczeństwa Ostrowca, jest reaktywacja otwartych
basenów „Rawszczyzna”. A jak ważne dla mieszkańców było to
przedsięwzięcie niech świadczą liczby – ponad 55 tysięcy w niecałe 2 miesiące
mega zadowolonych klientów, którzy po kilkunastu latach przerwy mogli
zażywać kąpieli wodnych i słonecznych, w tak dla nich ważnym – można
powiedzieć – kultowym miejscu, jakim jest „Rawszczyzna od nowa”.
W 2019 r. należy wspomnieć, że będą toczyły się dalsze prace, polegające na
zaplecza z natryskami, szatniami, toaletami oraz elementami dekoracyjnoużytkowymi w postaci na przykład pergoli, która będzie służyła mieszkańcom.
Należy wspomnieć również o wsparciu ostrowieckiego sportu, bez gminy
Ostrowiec – należy przyznać uczciwie – niemożliwe byłoby utrzymanie i rozwój
wielu sekcji tych juniorskich i tych seniorskich. W juniorskich – przypomnę –
karierę zaczyna, karierę – przygodę ze sportem tysiące młodych ostrowczan,
a na poziomie seniorskim nie byłoby siatkówki w najwyższej klasie
rozrywkowej, nie byłoby piłki nożnej walczącej w każdym meczu o każdy punkt
dla tysięcy kibiców, nie byłoby piłki ręcznej w I lidze, nie byłoby sukcesów
waterpolistów, pływaków, nie byłoby sukcesów bokserów. A wiemy dokładnie,
że sport to doskonała promocja miasta, a także szansa dla lokalnego biznesu na
przedstawienie swojej oferty, czy produktu, dlatego warto z tej formy korzystać.
Nie do przecenienia jest dbałość o estetykę i wygląd miasta. Ulice, chodniki są
posprzątane, w zimie odśnieżone, dobrze utrzymane. A Zakład Usług Miejskich
sprawia, że zieleń miejska jest należycie pielęgnowana, mieszkańcy zauważając
te działania mówią, że miasto nam pięknie wygląda.
Godnym podkreślenia jest, że ujęte w projekcie budżetu miasta dochody
pokrywają w pełni wydatki i świadczą o zrównoważeniu budżetu. A jeżeli
powstanie wskutek tych założeń nadwyżka, to zostanie przeznaczona na spłatę
rat kredytów oraz zabezpieczenie wkładu własnego koniecznego do podjęcia
nowych projektów i zadań. Po raz kolejny należy pochwalić twórców budżetu,
bo projekt budżetu jest wręcz wzorcowo przygotowany, a stabilny stan finansów
naszego miasta to dowód na odpowiedzialne zarządzanie nimi.
Wchodząc w nową kadencję samorządu miejskiego bez problemów
finansowych i niemalże bez jakichkolwiek kredytów, proszę państwa, to jest
rzadkość na mapie politycznej samorządów w naszym kraju, a jest to
niewątpliwie zasługa Prezydenta Ostrowca – Jarosława Górczyńskiego, ale
myślę, że i wspierającej Jego działania, Rady Miasta, która w kadencji 2014 –
2018 prowadziła właśnie takie działania. Mam nadzieję, że kolejne lata naszej
pracy będą te tendencje podtrzymywać pamiętając, że najważniejsze dla nas
jako radnych, jest dobro mieszkańców naszego miasta. Już na koniec,
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podsumowując i biorąc pod uwagę przytoczone przeze mnie argumenty, a także
obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz
stan zobowiązań finansowych miasta na koniec 2018 r. – Klub Radnych
Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego będzie głosował za
przyjęciem projektu budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2019 r. oraz
za przyjęciem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2023.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Kto z Państwa
Radnych chciałby jeszcze w tym temacie zabrać głos? Nie widzę. Pan Prezydent
też chciałby zabrać głos?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Tak, ale może wcześniej jeszcze Pan
Skarbnik w odpowiedzi na pytania radnego Karola Wójcika.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – To poproszę w takim razie Pana
Skarbnika.
Skarbnik Miasta – S. Kijak – Konstrukcja budżetu wymaga równowagi między
dochodami powiększonymi o przychody a wydatkami powiększonymi o deficyt
budżetowy, przepraszam, o rozchody budżetu. Deficyt budżetowy jest ujemną
różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami, ale jednocześnie różnicą między
przychodami a rozchodami. Wobec tego, że zgodnie z umowami rozchody
Gminy w roku 2019 mają wynieść 6.891 tys., a zakładane przychody, które
wynikają z wolnych środków z roku 2018, mają wynieść 7 mln – na ten moment
takie były zakładane – no to kwota tego deficytu wynosi 108 tys. Jest to raczej
taki symboliczny deficyt, niegroźny dla budżetu, na pewno ulegnie on
zwiększeniu, bo planowana nadwyżka, faktyczna nadwyżka budżetu roku 2018
będzie większa niż 7 mln, między innymi poprzez środki alkoholowe – te
znaczone – które muszą powiększyć wydatki kolejnego roku. I ten deficyt na
poziomie 108 tys. myślę, że jest jak najbardziej bezpieczny dla gminy, niczym
tutaj nie grozi, będzie na pewno większy po wprowadzeniu nadwyżki 2018 r.
Co do zagrożeń wykonania budżetu, no to myślę, że tu głównym, myślę, że
jedynym, oby jedynym, czynnikiem, który może w jakiś sposób negatywnie
wpłynąć na wykonanie budżetu, są czynniki zewnętrzne, przede wszystkim
niepewna sytuacja z cenami energii elektrycznej, które – mówi się o 60%
wzroście, rząd obiecuje, że nie będzie tego wzrostu – ciężko powiedzieć, jak
sytuacja się rozwinie.
Co do lokalnych opłat, jesteśmy w dużej mierze uzależnieni od kondycji
naszych mieszkańców, czyli czym większe wpływy, dochody mieszkańców,
tym większe dochody gminy. Udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych – no tu stanowi on mniej więcej 1/5 dochodów budżetu, jeżeli nie
nastąpi jakieś duże tąpnięcie, to myślę, że tu zagrożeń nie ma. Co do płatności
podatku od nieruchomości, raczej wszystko wskazuje na to, że nie będzie tu
jakiegoś zachwiania. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Pana
Prezydenta o zabranie głosu.
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Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Ja bym poprosił w imieniu wszystkich mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego o rozsądek i o taką samodzielność. Najpierw odniosę się do
tej wypowiedzi klubu, a potem przedstawię swoje stanowisko.
Szanowni Państwo! Celem każdego z Państwa Radnych, jak również mnie –
jako Prezydenta Miasta – jest nie zadłużać, rozwijać i zapewniać właściwy
poziom usług komunalnych. Ja chciałbym bardzo, abyście Państwo głosując nad
tym budżetem, zachowali się samodzielnie, nie tak, jak Wam nakazuje ktoś,
tylko podeszli do tego osobiście, bo to mieszkańcy rozliczają Państwa za Wasze
głosowania osobiste. Jeżeli Państwo nie chcecie zauważyć rozsądku, nie chcecie
zauważyć, że miasta nie zadłużamy, to ja tu nie mogę polemizować z takimi
argumentami. Odniosę się co do takich drobnych elementów, które Pan Radny
tutaj zaznaczył.
Kwestia budowy lokali socjalnych na lata 2019 – 2023 – to jest płytkie myślenie
i takie nieodpowiedzialne. Ja bym wolał, żeby Pan powiedział, żebyśmy w ogóle
nie budowali, żeby na tyle poprawić kondycję społeczną, żeby nie było
zapotrzebowania na lokale socjalne. To w tą stronę trzeba myśleć.
To samo z kwestią dożywiania dzieci, których też nie powinno być takich rodzin
i takich dzieci, których trzeba dożywiać. I nad tym się trzeba skupić, i trzeba
zapewniać takie warunki, aby takich sytuacji nie było, a nie robić getta i nie
robić budowy kolejnych lokali.
Ja cieszę się, że Pan jest zatroskany o przyrost naturalny, ale trzeba zacząć od
siebie. Znam takiego posła, który z mównicy sejmowej powiedział, że ma
5 dzieci i to jest wkład, więc to w tę stronę. Nie oczekujcie od Prezydenta, że ja
tu będę miał duży wpływ na przyrost naturalny. Więc to też tak nie do końca
zrozumiałe.
Cieszę się, że martwi się Pan o § 900 – gospodarkę komunalną i opłaty za
gospodarowanie. I że zauważył Pan różnicę 1.800 tys. – rozumiem, że
wnioskuje Pan, żeby tę różnicę wyrównać, czytaj „podnieść opłaty”. No bo tak
z tego zrozumiałem. Bo na tą chwilę tę różnicę pokrywa miasto, a więc cieszę
się, że jest taki głos, żeby podnieść w tym obszarze tę opłatę.
Co do ochrony zdrowia, tak jak wspomniał Pan Przewodniczący – Mariusz Łata,
to nie jest zadanie miasta, ale Pan jako wybitny, czołowy specjalista rozwoju
powiatu, tak ten powiat rozwijał, że dzisiaj wójt Jabłoński ma bankruta. I nie
wie, w co ręce włożyć i nie wiem, skąd wziąć pieniądze, żeby spłacać długi.
Nie jest sztuką się zapożyczać i zostawić ten problem innym, i niech się
martwią, a po nas choćby i potop. Proszę zauważyć, że budżet Ostrowca
Świętokrzyskiego od lat wielkim wysiłkiem wielu firm, wielu instytucji, wielu
zakładów i pracowników, jest zrównoważony, nie zadłużamy się. Proszę
zauważyć, że miasto Ostrowiec Świętokrzyski w ostatnich 4 latach spłaciło
zadłużenie z ponad 40% budżetu do 5 – o czym wspomniał Pan Przewodniczący
– Włodzimierz Stec. To proszę pokazać takie inne miasto w naszym regionie.
Miasto Kielce? Współczuję Prezydentowi Wencie, ma miliard złotych długu. To
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proszę sobie policzyć, ile jest 4,5% odsetek rocznie. Ile muszą płacić samych
odsetek.
Więc naprawdę prosiłbym tutaj o samodzielność w myśleniu i rozsądek na
przyszłość tym bardziej, że Państwo będziecie głosować, większość z Państwa
tutaj jako nowi radni, nad pierwszym budżetem w tej nowej kadencji 5-letniej,
więc chciałbym się przekonać, że moje argumenty jednak do Państwa dotarły.
To tyle tytułem ad vocem. Natomiast tak oficjalnie:
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Tak, jak
wspomniałem, za chwilę po raz pierwszy w tej kadencji i w takim składzie
uchwalimy budżet Ostrowca Świętokrzyskiego na 2019 rok. Przygotowany
projekt stanowi konsekwentną kontynuację realizowanego w minionej kadencji
programu wyborczego, którego efekty zostały dostrzeżone, a przede wszystkim
docenione przez ostrowczan, którzy oddali na mnie i moich przedstawicieli
swoje głosy. Spadek bezrobocia, rosnąca ilość nowych podmiotów
gospodarczych, rosnące dochody Gminy, to przede wszystkim efekt nowego
podejścia do funkcjonowania miasta jako żywego organizmu, który potrzebuje
harmonijnego rozwoju w różnych dziedzinach i obszarach, i w którym
najważniejszym elementem są jego mieszkańcy. Dewiza, że miasto musi być dla
ludzi to główny motor moich działań. Za moment będziecie Państwo głosować
nad najważniejszą uchwałą tej sesji – uchwałą budżetową. Zatem przedstawiam
Państwu projekt budżetu, który wytycza kierunki działań na 2019 rok, ale także
odzwierciedla aktualną sytuację gospodarczą naszego miasta oraz oczekiwania
mieszkańców i przedsiębiorców.
Jednym z priorytetów przedstawionego przeze mnie budżetu było dalsze nie
podwyższanie podatków lokalnych oraz od środków transportu, co spotkało się
dotychczas z dużym uznaniem środowiska przedsiębiorców. Dużą sztuką było,
przy tak prowadzonej polityce, przygotowanie budżetu po stronie wydatkowej,
gwarantującego nie tylko zabezpieczenie planowanych zadań do wykonania,
płynność finansową, ale i reagowanie na potrzeby mieszkańców i Państwa
Radnych. Są w nim zapisane środki na Budżet Obywatelski, kontynuację
Programu „Osiedle od Nowa”, działania profilaktyczno – prozdrowotne, ale
także właściwe środki na pomoc społeczną. Wprowadzenie przez MOPS
nowych instrumentów dotyczących m.in. pracy socjalnej oraz nowych form
niepieniężnych świadczeń systemu pomocy społecznej, znacząco wpływa na
zaspokojenie potrzeb mieszkańców, a jednocześnie znajduje pozytywne
przełożenie na budżet.
Rozwój edukacji to inwestycje w przyszłość. Dzieci i młodzież mogą nadal
liczyć na szerokie wsparcie ze strony miasta. Zabezpieczyliśmy środki na
właściwe funkcjonowanie oświaty oraz koszty naszych autorskich rozwiązań
w tym obszarze takich jak certyfikaty językowe, dodatkowe godziny języka
angielskiego, otwarte w piątki i soboty szkoły, szereg zajęć pozalekcyjnych.
Uczniowie z ostrowieckich szkół nadal będą otrzymywać stypendia za bardzo
dobre wyniki w nauce i sporcie. Pozyskaliśmy również pieniądze na wiele
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programów finansowanych ze środków unijnych. Jednocześnie musimy być
przygotowani na skutki czekającej nas w nadchodzącym roku reformy oświaty
dotykającej bezpośrednio gimnazja, które od nowego roku szkolnego przestaną
istnieć. Musicie mieć Państwo świadomość, że konsekwencje tej reformy,
w tym podniesienie wieku obowiązku szkolnego z 6 do 7 lat dotknie również
szkoły podstawowe w zakresie zatrudniania i liczby potrzebnych etatów.
Będziemy kontynuować projekt pod nazwą „Nowoczesna szkoła”
współfinansowany ze środków unijnych, dzięki – m.in. – czemu np. PSP Nr 14
zmienia diametralnie swoje oblicze, a kolejne placówki zyskają boiska
wielofunkcyjne.
Zabezpieczyliśmy środki na kulturę, kulturę fizyczną i sport. Oferta w tym
zakresie ulega systematycznemu wzbogaceniu. Mając na uwadze, jak ważna jest
to dziedzina życia, kształtująca tożsamość lokalną oraz wrażliwość, staram się,
aby gros imprez było ogólnodostępnych, mówiąc wprost – bezpłatnych. Takie
działania będę również inicjował w roku 2019, gdyż mamy piękne obiekty
sportowe, które tętnią życiem. Cieszy mnie, że młodzież i dorośli mieszkańcy
naszego miasta chętnie z nich korzystają. Wsłuchując się w głos mieszkańców,
zakończyliśmy, mimo niezależnych od nas przeszkód, inwestycję „Rawka Od
Nowa”, z dwoma odkrytymi basenami. To bezpieczne, przyjazne, wygodne
miejsce rekreacji na miarę XXI wieku, odwiedziło przez dwa miesiące wakacji
ponad 55 tysięcy osób. Ta liczby mówią same za siebie, czy było warto.
Dlatego na ten rok planujemy zakończenie II etapu.
Zadbane, czyste miasto – parki, ulice i osiedla to ważny element
podejmowanych działań. Konsekwentnie zmieniamy wizerunek miasta
w zakresie dbałości o infrastrukturę, jak również estetykę. Ważna jest także
współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Cieszą mnie pozytywne opinie
mieszkańców w zakresie tych dokonań, co utwierdza mnie w przekonaniu, że
obrany kierunek jest właściwy. I na to również są zabezpieczone środki
w budżecie.
Będę kontynuował naprawy i remonty już istniejącej infrastruktury drogowej,
jak również rozwiązań komunikacyjnych, podnoszących bezpieczeństwo oraz
komfort użytkowników ruchu i mieszkańców. Na zadania inwestycyjne
w budżecie przeznaczamy łącznie 33,5 mln zł.
Drogi to „krwiobieg” miasta, stąd tak duża intensyfikacja prac na miejskich
ulicach. Do tej pory udało nam się wybudować 9 km nowych dróg, a 11 km
zostało wyremontowanych. Budowa ulicy Rzeczki zakończyła drugi etap prac
przy ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta. W tym roku realizujemy
kolejny etap od ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania z ulicą Jana Milewskiego.
Trwają działania przy udrożnieniu komunikacji w centralnej części Ostrowca,
by skomunikować Targowisko Miejskie z największymi osiedlami. 17 mln zł
z RPO Województwa Świętokrzyskiego sprawi, że nasi mieszkańcy już wkrótce
zyskają komunikację miejską na miarę XXI wieku. Ekologiczny transport
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i nowoczesna infrastruktura – przystanki – które już Państwo widzicie – baza
transportowa oraz ścieżki rowerowe to symbole zachodzących zmian.
Najbardziej prestiżową inwestycją, której kibicują codziennie nasi mieszkańcy,
jest budowa Ostrowieckiego Browaru Kultury, który zostanie otwarty
w pierwszej połowie 2019 r. Już wkrótce obiekt ten stanie się największym
w regionie centrum kultury skupiającym w jednym miejscu Miejskie Centrum
Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Biuro Wystaw Artystycznych,
a także stanie się miejscem działalności dla różnych podmiotów
kulturotwórczych. Ale na tym nie koniec inwestycji w kulturę.
Od kilku lat systematycznie pracujemy nad poprawą atrakcyjności inwestycyjnej
miasta. Ciągle rozbudowywana infrastruktura techniczna, przygotowywanie
kolejnych terenów inwestycyjnych oraz przyjazna polityka podatkowa miasta
mają na celu tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
która jest siłą napędową rozwoju miasta. Miarą panującego klimatu
inwestycyjnego są kolejne reinwestycje pozyskanych inwestorów w już
istniejące w Ostrowcu Świętokrzyskim fabryki – pozwolę sobie wymienić kilka
z tych firm – np. Climatica, Kram Polska, Subtille, Walcowni Ostrowieckich,
Doorpol oraz Elkom Trade. Tereny inwestycyjne cieszą się ogromnym
zainteresowaniem. Na działkach o powierzchni 3,2 ha już w styczniu rozpocznie
się budowa pierwszego zakładu w tworzonej przy ulicy Bałtowskiej strefie.
Przygotowujemy się do ogłoszenia kolejnych przetargów. Liczymy na udział
inwestora produkującego innowacyjny w skali świata produkt.
Jednocześnie w przygotowanym budżecie są zabezpieczone środki na
funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.
Kończąc, chciałbym zwrócić uwagę na kilka cyfr, gdyż mówimy o budżecie
jako planie finansowym. Szanowni Państwo, dochody proponowanego budżetu
są w wysokości blisko 261 mln zł, a przychody budżetu zaplanowano
w wysokości 7 mln zł. To jest bardzo zrównoważony i odpowiedzialny budżet.
Jest to, proszę Państwa, ambitny projekt budżetu, pozwalający na dalszy rozwój
miasta. Patrząc na mało optymistyczne prognozy finansowe i widmo podwyżek
cen prądu i gazu, jakie mają przyjść w wyniku decyzji od nas niezależnych,
podejmujemy szereg działań, by w jak najmniejszym stopniu przekładały się
one na stawki lokalnych opłat. To wyraźny, rozsądny budżet, który zapewni
nam stabilizację, a jednocześnie nie generuje długów. To trudne, ale
i odpowiedzialne zadanie, by nie pozostawić trudnych zobowiązań finansowych
dla przyszłych pokoleń.
Dlatego zwracam się do Państwa o poparcie dla moich działań, a tym samym
o przyjęcie przedłożonego budżetu na rok 2019. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie naszych obrad? W takim
razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. Kto z Państwa Radnych jest
za – proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę
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o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. I kto się wstrzymał? Proszę
o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
A więc przyjęliśmy uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2019.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 21 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/29/2018 - załącznik nr 22 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały, a mianowicie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Państwo Radni otrzymali
uchwałę Nr 164/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023
(załącznik nr 23 do protokołu) – opinia Izby jest pozytywna. Projekt uchwały
był opiniowany przez wszystkie komisje, proszę Przewodniczących
o przedstawienie opinii. Proszę Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Pani Przewodnicząca! Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I może jeszcze raz
Przewodniczącego Komisji Budżetu, chociaż wysłuchaliśmy przy poprzednim
projekcie opinii, ale poproszę jeszcze raz.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby w tym punkcie obrać zabrać głos? Proszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałkę.
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Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Panie Wiceprezydencie! Mili Goście! Myślę, że – Panie
Prezydencie – tak, jak wieloletnia prognoza, mając ją na uwadze przez
poprzednią kadencję, będzie dalej modyfikowana, jeżeli nadarzy się sytuacja,
jeżeli pojawią się środki, a więc będą realizowane nowe zadania. Ja na początku
nie zabierałem głosu przy uchwale budżetowej, ale tu warto wspomnieć.
Mieszkam na osiedlu peryferyjnym, które też mam przyjemność – jak to się
mówi – prowadzić, bo jestem i przewodniczącym. I nawet powstanie świetlicy
w jedną noc, co też głośno było w mediach, jak również odbudowa ulic, gdzie
nawet mieszkańcy mówią: „90 lat przeżyłam, nie wiem, czy się doczekam
czarnej jezdni”, mieszkanka płakała, jak zobaczyła, że może po takiej jezdni
chodzić. Oby tak dalej było i te miłe niespodzianki, albo zagrożenia – jak tu
kolega radny wspominał wcześniej – na pewno mieć nie będą miejsca, wręcz
odwrotnie, to działa i jeżeli Pan Prezydent to podtrzyma dalej, to myślę, że dalej
będziemy wspierać taką sytuację. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącego Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Kto jest zaproszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw –
podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku? I kto się wstrzymał – proszę
o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Oczywiście również podjęliśmy tę uchwałę, przy 16 głosach za.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023 (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/30/2018 - załącznik nr 25 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu
budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę
Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł.Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radni maja uwagi do projektu uchwały, chcieliby nanieść jakieś zmiany? Nie
widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego –
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest za – naciska
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przycisk i podnosi rękę? Kto jest przeciw? Naciska przycisk i podnosi rękę. I kto
się wstrzymał? Również podnosi rękę i naciska przycisk.
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
nr 26 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/31/2018 - załącznik nr 27 do protokołu.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy przekazania dotacji celowej dla Gminy Bodzechów. Projekt uchwały
był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz przez Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczących Komisji o podanie opinii komisji, proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała
ten projekt uchwały i przypominam się, że poprzedni projekt uchwały też
opiniowała i też pozytywnie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł.Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi,
czy zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej przekazania dotacji celowej dla
Gminy Bodzechów. Kto jest za – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest
przeciw? Również naciska przycisk i podnosi rękę. Kto się wstrzymał – czyni to
samo.
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przekazania dotacji celowej
dla Gminy Bodzechów (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
nr 28 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/32/2018 - załącznik nr 29 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego dla tych wydatków.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę
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Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii. Proszę radnego
Włodzimierza Steca o podanie opinii Komisji Budżetowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa ma uwagi
i zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do
głosowania projektu uchwały dotyczącej ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego
dla tych wydatków. Kto jest za – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest
przeciw? I kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu
finansowego dla tych wydatków (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
nr 30 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/33/2018 - załącznik nr 31 do protokołu.
12) 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 Przewodniczącego Komisji o podanie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Komisja
Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają
zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie głosujemy projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r. – naciskamy przycisk i podnosimy rękę – kto jest za –
oczywiście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 32do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/34/2018 - załącznik nr 33 do protokołu.
13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały,
nowy, wprowadzony dzisiaj do porządku obrad – zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o zabranie głosu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł.Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała 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 uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. Kto jest za – naciska przycisk i podnosi
rękę? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 34 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/35/2018 - załącznik nr 35 do protokołu.
14) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I ostatni w tym punkcie
projekt uchwały – zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. Tutaj
przypominam Państwu Radnym o podmianie załącznika, bo nowy załącznik nr 1
wszedł do projektu tej uchwały i będziemy głosować z tym nowym
załącznikiem projekt tej uchwały. Był on również opiniowany przez Komisję
Budżetu, proszę Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł.Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała 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 Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. Kto jest za –
naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw? – naciska przycisk i podnosi
rękę, ale już nie mam co dalej pytać, bo wszyscy jesteśmy za, jednogłośnie
podjęliśmy tę uchwałę.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018
– 2023 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 36 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VI/36/2018 - załącznik nr 37 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
punktu porządku obrad: „Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych
interpelacjach”.
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Ad V/Informacja
interpelacjach:

Przewodniczącej

Rady

Miasta

o

złożonych

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Otóż, Szanowni Państwo Radni,
w okresie od 5 grudnia do 27 grudnia 2018 r. wpłynęły na moje ręce następujące
interpelacje: Radny Dariusz Kaszuba – interpelacja z 11 grudnia 2018 r., Radna
Joanna Pikus – z 11 grudnia (dwie interpelacje), Radny Mateusz Czeremcha –
11 grudnia (dwie interpelacje) i z 13 grudnia – również jedna interpelacja, oraz
Radny Marek Giemza – jedna interpelacja z 27 grudnia.
Wszystkie interpelacje zostały przekazane do Prezydenta Miasta celem nadania
dalszego biegu zgłoszonym sprawom, jak również zostały zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Czy są zapytania w tym temacie? Nie widzę.
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad – „Sprawozdanie z prac
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za okres od 1 grudnia do
19 grudnia 2018 r.”
Ad VI/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
za okres od 1 grudnia do 19 grudnia 2018 r. (załącznik nr 38 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi,
zapytania do tego materiału? Nie widzę.
W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, już ostatniego „Sprawy
różne”.
Ad VII/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy tutaj Państwo Radni chcieliby
zabrać głos? Proszę o zabranie głosu Radnego Karola Wójcika.
Radny K. Wójcik – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Koledzy
i Koleżanki Radni! Ja chciałem zabrać głos w bulwersującej nas wszystkich
sprawie. Tak, jak już zostało tutaj powiedziane, jakby zakres tej sprawy nie
dotyczy bezpośrednio spraw, którymi się zajmuje Rada Miasta, ale myślę, że
warto o tym powiedzieć i myślę, że warto się nad pewnymi rzeczami pochylić,
bo to dotyczy również mieszkańców naszego miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Szanowni Państwo! Mamy pierwszy w historii szpitala przypadek, kiedy strata
placówki oraz zadłużenie, jest na tak wysokim poziomie. I ta sytuacja stanowi
bezpośrednie zagrożenie likwidacją placówki i istnieje również zagrożenie dla
zdrowia i życia mieszkańców. Powołany na to stanowisko, Dyrektor Szpitala,
Pan Rafał Lipiec, niestety, dotychczas nie miał praktycznego, takiego
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przygotowania, bo nigdy tak dużą placówką nie zarządzał. Nie było też
w 50-letniej historii szpitala takiej sytuacji, w której dyrektor próbowałby
pozostać na swoim stanowisku na siłę, mimo że organ tworzący postanowił się
z nim rozstać.
Szanowni Państwo! W mojej ocenie cała sprawa z odwołaniem dyrektora Lipca
nie ma nic wspólnego z polityką, a ma jedynie podłoże merytoryczne. Jako
radny Rady Miasta, któremu leży na sercu bezpieczeństwo, zdrowie i życie
mieszkańców naszej wspólnoty, chciałbym prosić Panią Przewodniczącą
o zaproszenie na najbliższą sesję dyrektora szpitala, żeby mógł nam wyjaśnić,
co się dzieje w szpitalu oraz aby mógł odpowiedzieć na nasze pytania. Myślę, że
wielu z nas ma pewne wątpliwości, chciałoby pewne pytania postawić.
A podstawowe pytanie po prostu brzmi, dlaczego dyrektor nie chce złożyć
rezygnacji, tylko próbuje fundować nam igrzyska polityczne. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Radnego
Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Panie Wiceprezydencie! Szanowni Goście! Ja chciałem się właśnie odnieść, to,
co mówił Kolega Radny Karol, będąc w Starachowicach ,na sesji Rady Miasta
Starachowic był poruszony temat, żeby rada zgodziła się, o uchylenie
immunitetu. Ale powiem szczerze – to niech Pana się nie śmieje, Panie
Kaszuba, bo i Pan w tym też brał udział…
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Ja bardzo przepraszam, ale gdyby
Pani mogła zdyscyplinować Radnego, bo chyba się zapomina. Dziękuję.
Radny Wł. Sajda – To proszę się nie śmiać.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Koledzy! Koledzy! Proszę
merytorycznie, Kolego Radny.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! To, co wyprawiał tam Pan Lipiec, to
ludzkie pojęcie przechodzi. Jak ubliżał kobiecie, która jest starostą naszego
powiatu, to jest człowiek – powiem ostro, co nie powinienem mówić, ale on na
to zasługuje – to jest bezczelny człowiek, który kłamał na każdym kroku. On
mówił, że poparcie miał od wszystkich związków zawodowych, że poparcie ma
lekarzy. I takie ma poparcie związków zawodowych, że napisał pisma, żeby
związki zawodowe podpisały mu, że zgadzają się, żeby on był dyrektorem
szpitala, że ma pełne poparcie związków zawodowych. I związki nie podpisały
tego, tylko podpisały tam jedne związki, a jest chyba związków sześć, o ile się
nie mylę. I na każdym kroku ubliżając kobiecie, a przede wszystkim, że jest
starostą naszego powiatu, to tak nie może być. Nie może być. I tu chciałbym, bo
ludzie się domagają tego i mówili do mnie, żebym to poruszył, że nie może być
tak, że ludzie, którzy w tym uczestniczyli, teraz są – Panie Prezydencie – na
zwolnieniu. I jest sprawa tego rodzaju, że biednego robotnika, pójdzie na
zwolnienie 5 – 6 dni i już się go ściga, ZUS go ściga, kontroluje. A tu goście są
na zwolnieniach, chodzą po imprezach i ZUS w tym temacie nic nie robi. Dokąd
to będzie, ta bezczynność? Tym powinny się specjalne organa tym zająć, Panie
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Prezydencie. Gdzie tu jest Pan Poseł Kryj, Pan Senator Rusiecki? Gdzie jest Pan
Poseł Lipiec? Jak go chronili na sesjach powiatu, gdzie oni są? Niech oni
spojrzą teraz ludziom w oczy. To, co narobili – przecież grozi likwidacja
w szpitalu, zamknięcie szpitala. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Ja myślę, Szanowni
Państwo, że zasadnym jest tu wniosek Kolegi Wójcika, aby ewentualnie na
najbliższej sesji – no, o ile Pan Dyrektor będzie miał taką odwagę i przyjdzie na
tę sesję, zaprosić Pan Dyrektora, żeby na te różne wątpliwości dał odpowiedź.
Proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo! Ja myślę, że pomysł
dobry, ale nic nowego i mądrego się nie dowiemy od Pana Dyrektora, ja myślę,
że lepszą wersją będzie zaprosić Panią Starostę, żeby jak gdyby przedstawiła, co
zastała, jaki jest stan i do czego doprowadzono. Bo to dotyczy wszystkich
mieszkańców miasta, powiatu, a powiem więcej – regionu. Bo to jest
najważniejszy temat i dziękuję, że Panowie tutaj o tym też wywołaliście
i mówicie. Natomiast, jeszcze raz, dziwię się, że do takiego stanu doprowadzono
i to, co Pan Radny powiedział, no to kwestia też odpowiedzialności. Szanowni
Państwo! Nie chcę tu już przeciągać.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, Radny Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Panie Wiceprezydencie! Wczoraj mnie taka, powiem szczerze, miła sprawa
spotkała, po komisji przyjechałem do domu i było tam – ja wiem – pod blokiem
u mnie ze 40 osób. I bardzo są przejęci sprawą szpitala i – Pani Przewodnicząca
– ludzie podjęli taką decyzję, jeżeli Pan Lipiec, Dyrektor Szpitala, nie odejdzie,
to już mają dorożkę ładnie przygotowaną, ale na jednym kółku. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby jeszcze… Proszę, Radny Mateusz Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka
Rado! Ja w innym temacie. Mam takie zapytanie, czy po przeniesieniu Miejskiej
Biblioteki Publicznej do nowej siedziby, czy filie biblioteki, szczególnie w tych
osiedlach peryferyjnych, nadal będą funkcjonowały w tych starych siedzibach?
Bo mieszkańcy o to pytają, szczególnie osoby starsze, które liczą na to, że te
filie są utrzymane. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Panie Wiceprezydencie! Jeszcze chwilę do szpitala wrócę.
Z informacji od wielu lekarzy, ponieważ człowiek ma kontakt z nimi, wiele
będzie kończyło pracę z dniem 1 stycznia. Jestem bardzo ciekaw, albo
należałoby uczulić, nawet i Panią Starostę, co dalej z ich umowami? Jako
przykład podam: jeżeli ubędzie jeszcze anestezjologów, a wiem, że ubędzie, bo
nawet się nie chce rozmów prowadzić, to będzie już coraz bardziej
niebezpiecznie. Zabiegi, za które idą punkty z NFZ, te punkty nie będą docierać,
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a za punktami idą pieniądze, a więc jeszcze dalsze zadłużenie. Bardzo bym
prosił uczulić w tej materii jeszcze Panią Starostę, a miałem na myśli
funkcjonującego na dzień dzisiejszy dyrektora, co może na to odpowiedzieć,
nawiązuję tutaj do Radnego Kolegi Kamila, który już wyraził. Niech się tu
wypowie i co jest jego tutaj, i co się stało, a może był blokowany i dlatego on
nie zabierał żadnego głosu, może się dowiemy na bieżąco. Ja bym dalej, dalej
bym go utrzymywał, niechby, Panie Prezydencie, przyszedł tutaj razem z Panią
Starostą. Nic się złego by nie stało, bo by dostał bezpośrednio zapytania. Może
wsparciem wróci politycznym, nie umiem tego odpowiedzieć. Jeżeli
orędowników miał silnych, to mam nadzieję, że w obronie się oni pojawią.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Karola Wójcika.
Radny K. Wójcik – Ja chciałem zwrócić uwagę Koledze, Karol Wójcik, nie
Kamil. Wiem, że Kamil też jest ładne imię, ale wolałbym pozostać przy swoim.
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Nic się nie stało. Szanowni Państwo!
To jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, żeby dyrektora szpitala u nas po prostu nie
było, to ja chciałbym mieć wątpliwość za pośrednictwem Pani Przewodniczącej
zadania tych pytań w formie papierowej, pisemnej. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby jeszcze w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę.
Proszę Państwa! Ponieważ wielkimi krokami zbliża się rok… Czy jeszcze Pan
Prezydent? Proszę.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Zanim Pani Przewodnicząca złoży życzenia i tutaj wszyscy
powinszujemy sobie na 2019, chciałbym skorzystać z obecności mediów i za
Państwa pośrednictwem zaprosić serdecznie wszystkich mieszkańców miasta,
powiatu i ich gości, na wspólną zabawę sylwestrową na ostrowieckim Rynku,
którą przygotował dla nas od godziny 20.30 KASA Kasowski, jako główna
gwiazda z zespołem, a która się zakończy wspólnym odliczaniem ostatnich
sekund 2019 r. i widowiskowym pokazem sztucznych ogni. Jeżeli Państwo
zechcecie przyjść na Rynek, to będzie nam bardzo miło. Zapraszam serdecznie!
I Drodzy Państwo! Dla wszystkich Państwa przygotowaliśmy na zakończenie
tego roku drobne upominki, tutaj panie z Biura Rady teraz rozdadzą dla
wszystkich kalendarze książkowe z życzeniami, abyście Państwo mogli
zapisywać same pozytywne rzeczy w tych kalendarzach na rok 2019, aby ten
rok 2019 był dla nas rokiem dobrym, rokiem, w którym będziemy wszyscy
pracować na rzecz mieszkańców naszego miasta i że będzie to dobrze
wypełniony rok. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo! Ponieważ już
za chwileczkę rok 2019, chciałabym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia
na ten nadchodzący nowy rok, dużo, dużo zdrowia oczywiście, spokoju,
merytorycznego wsłuchania się w głos mieszkańców. Ponieważ jesteśmy tu
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przedstawicielami osiedli, naszych mieszkańców, naszych wyborców,
przenoszenia tych ważnych problemów, które nurtują naszych mieszkańców, na
grunt Rady Miasta, żebyśmy mogli wspólnie je rozwiązywać. Życzę Państwu
optymizmu, radości i myślę, że mimo tak wielu obaw ten budżet jest na tyle
mobilizujący i na tyle dobry, że uda nam się wiele z tych przedsięwzięć,
o których mówił w swoim wystąpieniu Pan Prezydent, zrealizować
w nadchodzącym roku. Życzę Państwu tego wszystkiego z całego serca!
Dziękuję bardzo.
Ad VIII/Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Zamykam obrady VI sesji Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o 16.35.

Protokołowały:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Irena Renduda – Dudek
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