PROTOKÓŁ NR X/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 7 marca 2019 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. 12.07.
Następnie Przewodnicząca powitała gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1)
Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1, 1a i 1b
do protokołu)
2)
Starosta Powiatu Ostrowieckiego – Marzena Dębniak
3)
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
4)
Wiceprezydent Miasta – Piotr Dasios
5)
Wiceprezydent Miasta – Dominik Smoliński
6)
Skarbnik Miasta – Sławomir Kijak
Nieobecni radni: Jerzy Wrona
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa Radnych
o zalogowanie się do systemu.
Przypominam o klauzuli informacyjnej odnośnie co do dyrektywy o ochronie
danych osobowych, nie będę przytaczała treści, bo co sesja przypominam o tym,
że na drzwiach sali jest pełna treść klauzuli, więc mają Państwo obowiązek znać
tę treść, więc nie ma co o tym przypominać, proszę tylko pamiętać.
Ad I./Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Porządek obrad otrzymaliśmy
wraz z materiałami…
Nie wszyscy Państwo zalogowali się do systemu. Jeszcze 2 osoby. Wszyscy już
się zalogowali.
Porządek obrad otrzymaliśmy wraz z materiałami. Czy mają Państwo Radni
uwagi co do porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do punktu III porządku obrad, a mianowicie „Podjęcie uchwał
w sprawie”.

Radni RM obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przejęcia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zadań Powiatu
Ostrowieckiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz udzielenia przez
Powiat Ostrowiecki dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dotacji na
realizację przejętych zadań,
2) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ostrowieckiego,
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu,
4) udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu,
5) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
6) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego instrumentem płatniczym,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r.,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023.
IV. Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jako pierwszy projekt uchwały,
to jest przejęcie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zadań Powiatu
Ostrowieckiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz udzielenia
przez Powiat Ostrowiecki dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dotacji
na realizację przejętych zadań. Projekt uchwały był opiniowany przez dwie
komisje: Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisję Budżetu. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii o podanie nam opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Komisja Strategii i Rozwoju Miasta
pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają
zapytania, uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę… Proszę Radnego
Mariusza Łatę o zabranie głosu.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Starosto! Mam
taki dysonans można tak powiedzieć, jako radny miejski i jako mieszkaniec tego
miasta. Ja patrząc na skalę zaniedbań, które miały miejsce w ostatnich czterech
latach na drogach i pasach drogowych dróg powiatowych. Ja chciałem Pana
Prezydenta zapytać, czy – tak kolokwialnie mówiąc – czy damy radę po prostu
przejąć to, wziąć na siebie i poprawić ten wizerunek, którego mieszkańcy
oczekują. Ich nie interesuje, czy odpowiada za drogę starosta, czy prezydent.
Chcą w estetycznym miejscu poruszać się po tych drogach. Panie Prezydencie,
czy skala tych zaniedbań z ostatnich czterech lat nie jest za duża?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Panowie Wiceprezydenci! Powiem tak, cieszy mnie bardzo, że taki
projekt uchwały się pojawił, bo nareszcie będę wiedział, do kogo się zwracać,
i jak prace są wykonywane. Nie będę tu cytował, jak wyglądała poprzednia
kadencja, ale myślę, że radni, którzy byli to pamiętają, ile razy zgłaszałem taką
jedną najdłuższą ulicę w Ostrowcu – ul. Długa. Dlaczego powiedziałem –
najdłuższa. No, bo jest cmentarz komunalny, no to już dłuższej drogi nie ma.
Zawsze był problem. Zarosło to – w 50% chodnik. Trawica, trawica i chwasty.
To jest raz. Dwa – jeden raz, co widziałem, tylko gdzie została kanalizacja
deszczowa odmulona za cały okres. No i, kochani, dobrze, bo łącznie ze
studzienkami zniknęło trochę tej wody. Tego roku jeszcze nie sprawdzałem,
jak wygląda. Myślę, że przy deszczach, jakie się pojawią będziemy to na pewno
widzieć. Kolejna sprawa, po drodze mamy dwa ronda: Batalionów Chłopskich
i Narodowych Sił Zbrojnych. Ja rozumiem, że są uroczystości – szacunek wielki
dla Żołnierzy Wyklętych, tylko nie raz, jak to pozostawał z roku na rok. Tak,
byłem pytany przez mieszkańców, ponieważ i jestem Przewodniczącym Rady
Osiedla „Kolonia Robotnicza” – kto to sprzątnie, bo już suche fruwa tu i tam?
No, jakoś tam zabrakło osób, itd. Znicze, no wiadomo, niektóre, które już na
rondo wypadły, przepraszam awaryjnie po to, żeby zabrać. Dlaczego – żeby ktoś
nie najechał i żeby jakieś nieszczęście się nie stało. Myślę, że o tym też należy
pamiętać. Mam nadzieję, Panie Prezydencie, że ten temat w najbliższym czasie
ujdzie zapomnieniu i efekty tego przekazania, jeżeli to dojdzie do skutku, myślę,
ze będą widoczne, a mieszkańcy zapewne w druga stronę, jak to się mówi
„dobrym słowem się odwdzięczą”. Dziękuję
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Arona Pietruszkę.
Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Starosto! Długi, długi okres czekałem na tę uchwałę w sprawie przejęcia
dróg powiatowych i oddanie je w zarząd miastu. Ja zdaję sobie sprawę, że te
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zaniedbania są ogromne, ale również zdaję sobie sprawę i wszyscy musimy
sobie z tego zdać sprawę, że to potrwa, zanim te drogi powiatowe zostaną
dostosowane do standardu dróg miejskich, które są de facto o wiele bardziej
zadbane, niż drogi powiatowe. Drogie Koleżanki, Koledzy Radni! Dziwiłbym
się, gdyby ktokolwiek nie przychylił się tej uchwale. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. I proszę
Radnego Kamila Stelmasika o zabranie głosu.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca! Bardzo, bardzo
krótko. Niejako w kontekście tego, co powiedział Kolega Mariusz Łata,
ale w duchu zarówno tego projektu uchwały, jak i tej, która za chwilę nastąpi
po niej. Cieszę się, że takie coś się dzieje w naszym mieście, a że wyrównamy te
standardy, a ja już nie będę musiał nigdy organizować akcji społecznej, by
posprzątać tą, czy inną ścieżkę rowerową. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Radnego
Stanisława Choinkę.
Radny St. Choinka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Starosto! Wypowiedziałem swoje zdanie dzisiaj na Komisji Budżetowej,
nie będę się tutaj powtarzał odnośnie finansów w Starostwie Powiatowym,
ale cieszy mnie fakt, że za drogi powiatowe i miejskie będzie odpowiadał Pan
Prezydent. Z tego względu, że już dało się poznać na mieście, że drogi miejskie
podniosły swój standard. Aczkolwiek nasuwa mi się trochę taka obawa, bo już
mieszkańcy do mnie apelują odnośnie Kąty Denkowskie, Jana Samsonowicza,
11- go Listopada – czy, podajemy tutaj do informacji, że idziemy w utrzymanie
tych dróg, będziemy je utrzymywać, będziemy stawiać kosze, będziemy stawiać
bez pozwolenia przystanki autobusowe nowe – nie będą radni musieli
interpelować tak, jak tutaj przy Lidlu. Chciałem zapytać taką rzecz –
czy nie ulegnie tutaj zagrożeniu remontowanie naszych dróg tutaj naszych dróg
lokalnych? Powiem szczerze – osiedle „Koszary” rzeczywiście zmienia swój
wizerunek, tych dróg przybyło, no ale tych dróg jest jeszcze potrzeba na tym
osiedlu. Czy to – powiem tak – nie wpłynie na, powiedzmy uszczerbek na tych
naszych drogach miejskich? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Marka Giemzę.
Radny M. Giemza – Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Państwo Radni!
Chciałbym, aby mieszkańcy naszego miasta zostali poinformowani,
że w zakresie budowy, przebudowy dróg, chodników, ścieżek rowerowych – tak
to zrozumiałem na komisjach – nadal będzie realizował Powiat w zakresie dróg
powiatowych. Nie będzie tego robiła gmina. Ponieważ część mieszkańców –
tak, jak tu Kolega Stanisław zaczął już mówić, tak to rozumie, że gmina nagle
zacznie budować drogi powiatowe, za powiat. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę Radny Mateusz Czeremcha.
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Radny M. Czeremcha – Panie Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie
Prezydenci! Szanowni Państwo! Generalnie dobrze się stanie, jeżeli jeden
podmiot będzie odpowiadał za bieżące utrzymanie wszystkich dróg. Natomiast,
wielu mieszkańców ma pewne wątpliwości, czy w ciągu tej kadencji uda się
poprawić standard wszystkich dróg gminnych. Tych, które są jeszcze nie
utwardzone. Szczególnie w tych osiedlach peryferyjnych, gdzie jest bardzo
wiele ulic, które mają fatalny stan, gdzie takie doraźne próby polegające na
wysypaniu w śladowych ilościach jakiegoś kruszywa, nie poprawiają standardu
tych dróg, a wręcz przeciwnie powodują, że te drogi są w jeszcze gorszej
kondycji. Dlatego chciałbym zapytać – czy przejęcie przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski tego zadania, co podkreślam, że jest uważam – słuszne, żeby
właśnie jeden podmiot się tym zajmował – czy nie będzie powodowało
opóźnień w poprawie standardu tych dróg, które nie są jeszcze wyasfaltowane.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie proszę
o zabranie głosu Pana Prezydenta.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Goście! A przede wszystkim Pani Starosto! Cieszymy się, że Pani
Starosta wróciła do zdrowia i że jest z nami. Odpowiadając na pytania tutaj
Państwa Radnych i chcąc rozwiać Państwa wątpliwości, w takim skrócie. Radny
M. Łata – skala zaniedbań, cztery lata i czy damy radę? Jest to olbrzymi
problem, jest to duży zakres. Wszyscy nasi mieszkańcy widzą i widzieli,
jak zarośnięte były te skwery, np. przy „Piaskach”. Jak wyglądały ronda
np. przy „Kolonii Robotniczej”, jak wyglądały pasy zieleni na 11-go Listopada,
czy ścieżki rowerowe. Kiedy przychodziła zima zasłaniane były znaki
i udawano, że to nie jest droga, i ścieżka rowerowa, i nie jest chodnik. Kiedy my
w mieście wykonywaliśmy pielęgnację zieleni – czterokrotnie, a nie
jednokrotnie i pięciokrotnie, a na pasach powiatowych było z tym bardzo różnie.
Chcę też przekazać taką informację, bo wszyscy Państwo Radni wiedzą, mają
świadomość, natomiast za pośrednictwem tutaj naszej prasy – pas drogowy
drogi powiatowej, to jest pas między ogrodzeniami po lewej stronie i po prawej
stronie. I w pasie drogowym, np. drogi powiatowej znajduje się i ścieżka
rowerowa, i chodnik, i pasy zieleni rozgraniczające jezdnie, chodnik,
czy ścieżka rowerowa. I całość to jest zadanie powiatu. I nie można udawać,
że zajmujemy się tylko drogą, a reszty nie widzimy. to co wspomniał Pan Radny
Andrzej Pałka, że no raz odmulona kanalizacja deszczowa. Ta kanalizacja
deszczowa służy tej drodze powiatowej. Ona powinna być konserwowana
i zadbana. Z tym było bardzo różnie. To co Państwo podkreślacie – będzie
wiadomo, do kogo się zwracać, jeżeli chodzi o zarządzanie tymi drogami.
Wiadomą rzeczą jest, że spadnie ten ciężar na miasto. I to jest ciężar olbrzymi.
To jest dużo zadań. Ja chcę podkreślić taką rzecz – nie było nawet
odpowiednich metryczek ulic powiatowych. To pracownicy Zakładu Usług
5

Miejskich, pracownicy Dyrektora Łukasza Dybca i pracownicy Wydziału
Infrastruktury Komunalnej inwentaryzowali te drogi. To my dzisiaj
pomierzyliśmy te drogi i wiemy, że te 29 ulic o długości prawie 40 km, to jest
określony metraż powierzchni do sprzątnięcia, do zadbania, do uporządkowania.
To co podkreślał Pan Radny Aron Pietruszka – te standardy powinny być
naprawdę tak, jak w mieście były przyjęte. Te chodniki zachwaszczone tak, jak
wspomnieliście Państwo, nie czyszczone. To naprawdę trzeba dużo wysiłku
i dużo pracy. W pasach zieleni gruz, butelki, część złomu. To nie było właściwie
konserwowane. Jest obawa, czy w krótkim czasie będzie widoczna poprawa.
Chcę też zwrócić uwagę – to, co wspomniał Pan Radny Marek Giemza – my,
jako miasto zobowiązujemy się przejąć w utrzymanie, w bieżący zarząd
konserwację i remonty tych dróg. Natomiast, inwestycje na tych drogach
uzgodnione zostały w Powiecie, uzgodnione zostały z Panią Starostą Marzeną
Dębniak i Panem Wicestarostą Andrzejem Jabłońskim, że pozostaną nadal
w gestii powiatu, po to, żeby otwierać te furtki, które są zewnętrznymi furtkami
na budowę. Jeżeli jest źródło finansowania budowy dróg powiatowych, to
powiat będzie zwracał się o te środki, a my jako miasto możemy tylko
i wyłącznie indywidulanie wspierać lekko finansowo wkład Powiatu. Więc, na
pewno te główne części inwestycyjne w powiecie. To, co wszyscy mieszkańcy
podkreślają – to jest jeden podmiot odpowiedzialny. Wszyscy mieszkańcy są
naszymi mieszkańcami. Tu nie ma co rozróżniać, że będziemy dbać tylko
o drogi gminne. Naszych mieszkańców interesuje, żeby te drogi były w dobrym
standardzie, żeby były przejezdne, żeby były właściwie zadbane, odśnieżone,
wykoszone, właściwie pielęgnowane. Bywało z tym bardzo różnie, mogę
powiedzieć, że bardzo źle. W tej chwili skala tych zaniedbań jest olbrzymia.
Żeby uzmysłowić wszystkim Państwu, to podam tylko przykład tych liczb.
Jeżeli, Powiat zobowiązuje się przekazać nam kwotę skromną, kwotę 320 tys. zł
na utrzymanie tych dróg, to my tylko i wyłącznie w tym roku jesteśmy zmuszeni
żeby to uporządkować dołożyć kwotę 690 tys. zł. Czyli dwa razy większą. Więc
to pokazuje, jakim wysiłkiem Gminy, miasta musimy poprawić to, co należy
poprawić. Bo podkreślam jeszcze raz – tu nie ma rozróżnienia – wszyscy
jeździmy, korzystamy z tych dróg. Drogi są swoistym krwioobiegiem
gospodarczym miasta, w związku z powyższym muszą być we właściwym
standardzie. Nasza rola jest, aby te drogi były zadbane i ten ciężar, który
przejmuje na siebie miasto jest olbrzymim wysiłkiem wielu instytucji i wielu
pracowników. I tutaj, zwracam się też o cierpliwość i wyrozumiałość do
mieszkańców, ponieważ trudno będzie w krótkim czasie tak, jak powiedziałem
to wszystko poprawić, wyprowadzić na prostą. Stąd słuszne Państwa pytania,
ale jestem przekonany, że to jest to odważna decyzja, bo tak jak podkreśliłem –
mieszkańców nie interesuje, czyja jest ta droga. Mieszańcy chcą jeździć po
dobrych drogach. Stąd, chcę zaapelować do wszystkich Państwa Radnych, aby
przegłosować te uchwały, abyśmy mogli wziąć odpowiedzialność i pokazać
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naszym mieszkańcom, że warto było przejąć na siebie ten obowiązek kosztem
i wysiłkiem niestety miasta. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radnego
Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Panowie Wiceprezydenci! Szanowni Goście! Ja się tak przysłuchuję tej dyskusji
i ja powiem krótko – ja się nie boję, że miasto nie podoła, bo to, co było
zrobione w mieście za cztery lata, to widać. To widać i ja jestem pełen nadziei,
i ludzie też są pełni nadziei, że tak będą wyglądały drogi powiatowe, tak jak
wmieście.
I nie ma się co tu oszukiwać. To wszystko doprowadził Pan prowadzący
z Powiatu – Pan prowadzący z Powiatu. To powiem krótko – Pan Starosta Duda.
Tak był nazwany – Pan prowadzący. I chciałem jeszcze powiedzieć, i każdy też
tutaj liczy na Pana Prezydenta, no i na Pana Dyrektora Łukasza Dybca i jego
ekipy. Bo naprawdę, to już nie jest ta firma, co była 6 lat temu. Nie oszukujmy
się. Gdzie się pójdzie, to wszystko jest zrobione super. To jest naprawdę dobre.
Ja jestem pełen nadziei. Mamy pięć lat. I za te pięć lat myślę, że podołamy tej,
no jakbym powiedział – przejęcia i inwestycji w drogach powiatowych i miasta.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Mateusza Czeremchę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Ja również liczę
na Pana Prezydenta w kwestii ustosunkowania się do mojej wypowiedzi, czyli
odpowiedzi na moje pytanie – co z tymi drogami, które nie są wyasfaltowane na
terenie miasta, w jakim tempie prace będą prowadzone i czy dalej będę słyszał
od pracowników Urzędu Miasta, że pewnej drogi nie da się zrobić. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radny Kamil
Stelmasik.
Radny K. Stelmasik – Jeszcze takie pytanie do Pana Prezydenta, do Państwa –
czy w związku z tym, że jest to no, jakby nie patrzeć spora operacja, czyli to
przejęcie dróg – prawda – i niemałej ilości kilometraży, czy nie powinniśmy też
pomyśleć o jakimś dosprzętowieniu Zakładu Usług Miejskich, żeby po prostu
w kolejnych miesiącach, latach podołać całemu temu wyzwaniu. Bo jest to
spore przedsięwzięcie. Nie ukrywajmy, że efekt tego zobaczymy dopiero
po jakim czasie, łącznie z tym efektem też jakby finansowym. Czy nie
należałoby, jakby też zainwestować, żeby mieć tą perspektywę, że jest sprzęt,
jest sprzęt nowoczesny i pracownicy, tak jak tu kolega Radny Sajda wspomniał,
siłami ZUM-u, bo przede wszystkim tak to będzie, podołają temu wyzwaniu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma
jakieś pytania z Radnych? Proszę Panie Prezydencie.
Prezydent J. Górczyński – Szanowni Państwo! Nie jest moją intencją i nie
chciałbym, aby drogi gminne były traktowane po macoszemu przez to,
że przejmujemy drogi powiatowe. Dużo tych dróg jest jeszcze do wykonania.
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Mamy tą wiedzę, mamy odpowiedni harmonogram i jestem zadowolony z pracy
swoich współpracowników, Panów Naczelników: Krzysztofa Kowalskiego,
Artura Majchera i ich pracowników. Chcę też również podziękować firmie
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, bo to też jest firma drogowa
miejska, którą mamy. Myślę, że tutaj w tym pierwszym okresie, na pewno
będziemy się posiłkować wsparciem MPRD. Być może poprosimy też o jakieś
wsparcie sprzętowe inne spółki, ale za wcześnie dzisiaj o tym mówić. Więc, tak
jak powiedziałem – wszystkie te drogi chcielibyśmy budować. Natomiast,
w pewnych miejscach, gdzie są wąskie pasy, będziemy występować do ludzi,
do właścicieli z propozycją oddania tych pasów pod drogę. Sprawdzimy te
wybudowane ogrodzenia. Sprawdzimy, kiedy to było budowane, i dlaczego
nie zostały, jak gdyby takie zabezpieczone pasy. Bo mamy świadomość, że jest
dużo jeszcze takich ulic nieuporządkowanych, ale tak jak podkreślam – intencja
nasza jest, żeby przyspieszać. I to, co powiedział Radny Sajda – jest dobra
perspektywa. Chciałbym bardzo, aby tych dróg niewyasfaltowanych na koniec
kadencji było jak najmniej, abyśmy mogli powiedzieć, tak jak tutaj padło –
w poprzednim okresie, że udało się miastu to zaasfaltować. I to jest właściwe
słowo. Chciałbym dalej asfaltować i mieć możliwość, aby te nasze drogi –
wszystkie, podkreślam, wszystkie drogi były we właściwym standardzie. Więc,
pierwszy okres, to na pewno okres trudny, przejściowy, ale też jestem pełen
tutaj dobrej myśli. Mając dobre narzędzia i będąc aktywnym – Państwo widzicie
mnie na wielu ulicach – przyspieszę swoją aktywność. Mogę Państwu obiecać,
że teraz będę częściej. Nie będę się wstydził wystawać na ulicach powiatowych.
to możecie być Państwo pewni, że będę teraz spacerował częściej po ulicach
powiatowych. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. To już nie
powiatowych, tylko miejskich pewnie za chwilę. Czy jeszcze Państwo Radni
chcieliby o coś dopytać Pana Prezydenta? Myślę, że to jest już głos zamykający
dyskusję. Proszę Radny Andrzej Pałka.
Radny A. Pałka – Dziękuję za umożliwienie. Pani Przewodnicząca! Koleżanki,
Koledzy Radni! Panie Prezydencie! Panowie Wiceprezydenci! Pani Starosto!
Są jeszcze drogi, co prawda jeszcze niewybudowane i przykładem jest ul. Nowe
Piaski – przepraszam – Las Rzeczki II etap. On tak w tej chwili nie jest do
końca prawnie uzupełniony, bo to jest Skarbu Państwa. Ale wiem,
że jednoosobowo będzie Starosta tutaj firmował spawy. Czy jest możliwość
budowy tego odcinka – jest to od ul. Północnej w kierunku lasu, linia prosta?
A cieszy mnie to, że rzadko tak był, albo można powiedzieć wcale nie było tak,
żeby na sesjach był Starosta, czy Wicestarosta obecny. Za co chylę czoła
i myślę, że to taki dobry zwyczaj się rozpoczyna tej kadencji. Bo najprościej jest
zadawać pytanie do osoby, która jest decyzyjna w danym odcinku. I myślę,
że dlatego też moje zapytanie przy okazji tej ulicy. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czyli zakończyliśmy już
– myślę – dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej
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przejęcia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zadań Powiatu Ostrowieckiego
w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, oraz udzielenia przez Powiat Ostrowiecki
dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dotacji na realizacje przejętych zadań.
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie
przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku
i podniesienie ręki. I kto się wstrzymał, również proszę o naciśnięcie przycisku
i podniesienie ręki. Stwierdzam w wyniku głosowania – jednogłośnie
przyjęliśmy tą uchwałę.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski zadań Powiatu Ostrowieckiego w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, oraz udzielenia przez Powiat Ostrowiecki dla Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski dotacji na realizacje przejętych zadań (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Patrz uchwała Nr X/22/2019 – załącznik nr 3 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ostrowieckiego. I właśnie
zgodnie z §2 projektu tej uchwały – zapewnić środki w kwocie 690 tys. zł
na zadania, które są podane w §1 tej uchwały, i projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Budżetu i Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Kamil Stelmasik –
Komisja również pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo mają pytania
do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Ostrowieckiego. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały,
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę
podnieść rękę i nacisnąć przycisk. I kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
również podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Powiatu Ostrowieckiego (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 4 do protokołu).
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Patrz uchwała Nr X/23/2019 – załącznik nr 5 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu. Zanim
przejdziemy do projektu uchwały numer trzy, proszę Panią Starostę o zabranie
głosu.
Starosta Ostrowiecki – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Państwo Radni! Chcę z tego miejsca serdecznie Państwu podziękować
za podjęcie tych uchwał i podjęcie tych uchwał jednogłośnie. Dziękuję
Prezydentowi Miasta Panu Jarosławowi Górczyńskiemu, dziękuję wszystkim
Radnym Rady Miasta. Jest to proszę Państwa olbrzymia pomoc. Powiat
nie byłby w stanie, przede wszystkim ze względów finansowych,
na prowadzenie w takim zakresie utrzymania porządku na tych ulicach.
Ja bardzo się cieszę, że wreszcie będzie jeden standard, że nie będziemy się
musieli tłumaczyć mieszkańcom, która ulica jest przez kogo zarządzana. To, co
mówiliśmy wcześniej, jest to efekt współpracy i to wiem, że to nie jest
końcówka. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszystko.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przechodzimy do
projektu uchwały numer trzy w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostrowieckiemu w formie dotacji celowej 19.990 zł. Projekt uchwały
był opiniowany również przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta, i Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju o zabranie
głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Kamil Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostrowieckiemu. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę
podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę
i nacisnąć przycisk. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć
przycisk. Dwie osoby nie wysłały informacji żadnej – Andrzej Pałka i Kamil
Stelmasik. Stwierdzam, że uchwałę również podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 6 do protokołu).
Patrz uchwała Nr X/24/2019 – załącznik nr 7 do protokołu.
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4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta,
i Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Strategii o zabranie
głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Kamil Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Świętokrzyskiemu. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć
przycisk. Kto jest przeciw, również czyni to samo. I kto się wstrzymał, również
czyni to samo. Stwierdzam, że uchwałę tą podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Świętokrzyskiemu (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 8 do protokołu).
Patrz uchwała Nr X/25/2019 – załącznik nr 9 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
Chodzi tu o kwotę 88 tys. zł, jak widzimy w projekcie uchwały, na utrzymanie
czystości i pielęgnację zieleni w pasach dróg wojewódzkich. Projekt uchwały
był
opiniowany
przez
Komisję
Strategii
i
Rozwoju
Miasta,
i Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczących o zabranie głosu. Przewodniczący
Komisji Strategii.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Kamil Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Świętokrzyskiego. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały,
naciskamy przycisk i podnosimy rękę. Kto jest przeciw, również podnosimy
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rękę i naciskamy przycisk. I kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę tę
również podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Województwa Świętokrzyskiego (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 10 do protokołu).
Patrz uchwała Nr X/26/2019 – załącznik nr 11 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego instrumentem płatniczym. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego
Komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Proszę Radnego Marka Giemzę.
Radny M. Giemza – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni! Szanowni Goście!
Panie Prezydencie! Chciałbym na początku może podziękować Panu
Prezydentowi w imieniu mieszkańców za tą możliwość płatności kartą
w Urzędzie Miasta i Urzędzie Stanu Cywilnego, ponieważ wielokrotnie ja,
jak i Włodzimierz Stec Radny, składaliśmy interpelacje w tej sprawie.
Natomiast mam pytanie, czy jest planowane, albo jest taka możliwość, żeby
również wprowadzić płatność kartą np. na basenie. Bardzo osób korzysta,
szczególnie w okresie letnim z pięknych basenów otwartych i warto zastanowić
się nad tym, czy nie byłaby taka możliwość instalacji tego tam w kasach basenu
lub płatnością mailową, tak jak jest to na innych basenach w kraju. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę Panie Prezydencie o zabranie
głosu.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Goście! To jest pierwszy krok. To jest dobry krok. To jest krok, który
ma ułatwić obsługę mieszkańców w Urzędzie Miasta, w pierwszej kolejności
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Będą kolejne. Rozmawiamy z Panem
Skarbnikiem o możliwości w pozostałych naszych jednostkach budżetowych
i instytucjach, aby takie możliwości były. Dajemy tutaj swobodną rękę.
Wy będziecie Państwo świadkami kolejnych tego typu wniosków. Też dziękuję
za ten głos, bo to ważne, aby uświadamiać, że ułatwiamy funkcjonowanie.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś
pytania w tym punkcie? Nie widzę, w taki razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały dotyczącej dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących
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dochód budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego instrumentem płatniczym.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały, naciskamy przycisk i podnosimy
rękę. Kto jest przeciw, również podnosimy rękę i naciskamy przycisk. I kto się
wstrzymał, czynimy to samo. Stwierdzam, że uchwałę również i tę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty
podatków stanowiących dochód budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
instrumentem płatniczym (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 12
do protokołu).
Patrz uchwała Nr X/27/2019 – załącznik nr 13 do protokołu.
7)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 rok. Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego
Komisji Budżetu, bo projekt ten był omawiany na tej komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania w tym punkcie? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 rok.
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, naciskamy przycisk i podnosimy rękę.
Kto jest przeciw, czynimy to samo. I kto się wstrzymał, również czynimy to
samo. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 rok (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
Patrz uchwała Nr X/28/2019 – załącznik nr 15 do protokołu.
8)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Ponieważ również projekt
uchwały był opiniowany na Komisji Budżetu, proszę Przewodniczącego
Komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania 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 2019 – 2023.
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Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały, podnosimy rękę i naciskamy
przycisk. Kto jest przeciw, również naciskamy przycisk i podnosimy rękę. I kto
się wstrzymał, tak samo. Stwierdzam, że uchwałę również podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2019 – 2023 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu).
Patrz uchwała Nr X/29/2019 – załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, wyczerpaliśmy
w tym momencie punkt trzeci porządku obrad. Przed zamknięciem sesji
chciałabym Państwa zaprosić, ponieważ na moje ręce wpłynęło
od Stowarzyszenia Ostrowieckiego Taekwondo, zaproszenie dla Państwa
Radnych na Mistrzostwa Gór Świętokrzyskich Puchar Polski Taekwondo, które
odbędą się od 9 do 10 marca br. w Hali Sportowo – Widowiskowej KSZO.
I dziewiątego o godz. 8.30 rozpoczynają się zawody. Trwają do 19.00.
Kto miałby życzenie wziąć udział, to proszę bardzo. I dziesiątego marca
również o 8.30, kończą się o godz. 15.30. Więc, zapraszam w imieniu
Stowarzyszenia. Proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Korzystając z okazji
chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie zaprosić wszystkie panie: Panie
Radne, naszych gości, nasze mieszkanki na koncert dedykowany paniom,
koncert o godz., 18.00 8 marca br. w Hali Widowiskowo – Sportowej KSZO,
przy ul. Świętokrzyskiej. Zapraszam serdecznie. Koncert Michała Milowicza
dla wszystkich pań. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Zamykam
obrady dziesiątej sesji, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 12.43.
Protokołowały:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Kamińska
Anna Krakowiak

Irena Renduda – Dudek
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