PROTOKÓŁ NR XII/2019
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 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
ul. J. Głogowskiego 3/5, rozpoczęła się o godz. 14.05.

Świętokrzyskiego,

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) Przewodniczący Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ
„Solidarność” – Wojciech Krasuski
3) Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
4) Wiceprezydent Miasta – Piotr Dasios
5) Wiceprezydent Miasta – Dominik Smoliński
6) Skarbnik Miasta – Sławomir Kijak
7) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
8) Przewodniczący ds. Honorowego Krwiodawstwa przy Oddziale Rejonowym
Polskiego Czerwonego Krzyża – Janusz Czupryński
Nieobecni radni: Mateusz Czeremcha, Daniel Strojny.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jak zwykle przed sesją
przypominam Państwu o ochronie danych osobowych. Myślę, że już na pamięć
znamy tę informację o ochronie danych osobowych, więc nie ma sensu bliżej
o niej mówić.
Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I w tym momencie będziemy
już przechodzić do porządku obrad dzisiejszej sesji. Prosiłabym Państwa
Radnych o zalogowanie się do systemu, bo jeszcze kilka osób nie zalogowało
się. Poproszę jeszcze Kamila Stelmasika o zalogowanie się.
No, już wszyscy jesteśmy zalogowani. No więc, Szanowni Państwo Radni
przechodzimy do realizacji porządku obrad. Czy jeszcze Państwo Radni może
mają uwagi do porządku obrad, jakieś propozycje inne? Nie widzę. W takim
razie realizujemy porządek.

Radni Rady Miasta obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
II.
III.
IV.
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)
11)

V.
VI.
VII.

Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 21 lutego 2019 r., 7 marca 2019 r. i 18 marca 2019 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
na 2019 rok”,
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 rok,
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2018 – 2020,
nabycia nieruchomości,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat
za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych
przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego,
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania
i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej o łącznej
powierzchni 1452,52 m2 oraz w obrębie Ronda Powstania Styczniowego
o łącznej powierzchni 242 m2 w roku 2019,
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2018 – 2020 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych interpelacjach.
Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 14 lutego 2019 r.
do 20 marca 2019 r.
Sprawy różne (m.in. sprawozdania z realizacji:
1) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2021 za okres od
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
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2) Programu Wspierania Osób Starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2016 – 2020 za okres
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
3) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2016-2018 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
4) Gminnego Programu Wspierającego Rozwiązywanie Problemu
Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017 – 2020, za okres od
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
oraz raport z wykonania w 2018 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2018 – 2020 w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski).
VIII. Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ad III/Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r., 7 marca 2019 r.
i 18 marca 2019 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Punkt trzeci porządku, to jest
„Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
21 lutego 2019 r., 7 marca 2019 r. i 18 marca 2019 r.”
Protokoły jak zwykle mieliśmy przesłane drogą elektroniczną, albo były
dostępne w Biurze Rady Miasta. Była możliwość zapoznania się z protokołami.
Czy Państwo Radni mają uwagi do protokołów? Nie widzę. Myślę o wszystkich
protokołach.
Skoro nie ma uwag, to będziemy teraz kolejno głosować przyjęcie protokołów.
Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r.? Kto jest za proszę podnieść rękę
i nacisnąć przycisk. Jeszcze jedna osoba nie wysłała informacji. Pan Radny
Włodzimierz Sajda. No, już dobrze. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Ponieważ widzę, że wysłane są już wszystkie głosy „za”. Więc, ten protokół
przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 2 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I przechodzimy do kolejnego
protokołu, który również będziemy przyjmować. Wysłano 21 głosów „za”,
dlatego powiedziałam, że jednogłośnie przyjęliśmy już ten protokół. Bo ja widzę
tę informację na komputerze. Przechodzimy do kolejnego protokołu z sesji Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z 7 marca 2019 r. Kto z Państwa Radnych
jest za przyjęciem protokołu naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw,
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naciska przycisk i podnosi rękę. Kto się wstrzymał? To samo. Wyniki
głosowania już mamy. Wszyscy przyjęliśmy ten protokół jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2019 r. (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 2a do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny protokół z sesji Rady
Miasta z 18 marca 2019 r. Kto jest za przyjęciem protokołu z tej sesji Rady
Miasta – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw, naciska przycisk
i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – również naciska przycisk i podnosi rękę.
Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że również i ten protokół przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2019 r. (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 2b do protokołu).

Ad IV/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
punktu porządku naszych obrad. Będzie to podjęcie – punkt: „Podjęcie uchwał
w sprawie”. Jako pierwszy projekt uchwały dotyczący przyjęcia „Planu pracy
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2019 r.” Projekt uchwały był
opiniowany przez wszystkie komisje Rady Miasta. Proszę przewodniczących
komisji o przedstawienie nam opinii komisji. Proszę o zabranie głosu
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. Proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu o zabranie
głosu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu –
M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
4

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania, uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu
pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2019 r.” Kto z Państwa
Radnych jest za podjęciem uchwały naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest
przeciw naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał, również robi to
samo. Wyniki głosowania, to – uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2019 r.” (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XII/33/2019 – załącznik nr 4 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Projekt uchwały również był opiniowany przez wszystkie komisje Rady Miasta.
Proszę przewodniczących komisji o podanie nam opinii komisji. Proszę więc
o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu o zabranie
głosu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu –
M. Łata – Komisja Edukacji również pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Zabierze głos
Przewodniczący Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę o opinię
Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
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Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania, uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Kto jest za przyjęciem projektu
uchwały, naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – również, naciska
przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał, czyni to samo. Stwierdzam,
że uchwałę podjęliśmy również jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
nr 5 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XII/34/2019 – załącznik nr 6 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2019 r. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu, Komisję Samorządową oraz Komisję
ds. Rodziny. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie nam opinii
komisji. Jako pierwszy zabierze głos Przewodniczący Komisji Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę o opinię
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 zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie… Proszę
o zabranie głosu Pana Radnego Jerzego Wronę.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Tutaj mamy takie lakoniczne uzasadnienie do tej uchwały.
Może bym poprosił, bo na komisjach, w których uczestniczyłem ta uchwała
nie była omawiana. Proszę o trochę więcej szczegółów, na co te pieniądze są

6

wydawane. Między innymi, tutaj pozycja pierwsza – 70.000 zł. Poproszę jeśli
można trochę więcej szczegółów. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy są jeszcze dalsze pytania
do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydenta J. Górczyński – Pan Naczelnik Malinowski, jako wnioskodawca, był
na każdej komisji i można go było dopytać. Jest na miejscu cały czas, na urlopie
nie był. I tak, jak Państwo macie w przedstawionych załącznikach, w tej kwestii
ramowego planu finansowania zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok jest pięć
pozycji, z czego mamy „Edukację zdrowotną”, gdzie mamy tutaj dla
profilaktyki 70 tys., to są małe granty ogłoszone. Część już za chwilę będziemy
podpisywać umów. Tak, jak i kolejne z profilaktyki uniwersalnej, selektywnej,
wskazującej, czy z redukcji szkół, rehabilitacji zdrowotnej, społecznej
i zawodowej. Tak, że szczegółowe informacje – Naczelnik Jan Malinowski,
zapraszam serdecznie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Pan Radny chciałby usłyszeć
teraz te szczegółowe informacje?
Radny J. Wrona – Tak, poproszę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – To poproszę w takim razie Pana
Naczelnika Malinowskiego o zabranie głosu.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM – J. B. Malinowski –
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Z czego wynika
potrzeba przyjęcia tej uchwały? Otóż, wprowadzamy do obu programów:
alkoholowego i narkomańskiego – to jest kolejna uchwała, która będzie
procedowana – kwoty środków niewykorzystanych w ubiegłym roku
pochodzących ze sprzedaży pozwoleń na sprzedaż alkoholu. To jest łącznie
kwota 551.032,70 zł. Jeśli chodzi o szczegóły, to tak jak Państwu wcześniej
powiedział Pan Prezydent – do ramowego planu finansowania zadań
wprowadzamy te kwoty, ażeby zabezpieczyć w przedmiotowym zakresie do
końca roku 2019. Największa kwota tutaj w pozycji trzeciej zostaje dopisana.
To jest pozycja, która obejmuje przede wszystkim świetlice środowiskowe.
Te świetlice prowadzimy we wszystkich naszych szkołach podstawowych.
W tym momencie mamy jedną świetlicę na osiedlu.
Radny J.Wrona – Na każdym osiedlu po jednym?
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM – J. B. Malinowski –
Nie, na jednym osiedlu, to jest na Koszarach. Dlatego, że to środowisko było
zainteresowane prowadzeniem takiej świetlicy. Inne nie wykazywały takiego
zainteresowania.
Może jeszcze dodam, w pozycji piątej dochodzą środki również na
funkcjonowanie Komisji Alkoholowej i opłaty za biegłych sądowych,
psychologów i psychiatrów.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Chciałbym tutaj doprecyzować nieco
poprzednie wypowiedzi, jako że Kolega Radny Wrona pytał o uchwałę, którą
właśnie procedujemy, czyli pozycję 3. Zaś w proponowanych porządkach
Komisji Budżetu i Komisji Strategii, które odbyły się obie w dniu 26 marca br.
ta uchwała procedowana nie była. Stąd też nie bardzo było można zasięgnąć
wszystkich informacji. Natomiast z komisji, w pracach których uczestniczyłem,
padła informacja, zapytanie Pana Radnego Sajdy o tym, że Radio Rekord będzie
uczestniczyło w realizacji elementów tego programu, na kwotę 12.300 zł.
Bardzo bym prosił o sprecyzowanie, w jaki sposób będzie to przez Radio
Rekord realizowane. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? To poproszę
o odpowiedź Panie Prezydencie, bądź Pana Naczelnika – jeśli Pan wskaże do
odpowiedzi.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pan Naczelnik.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM – J. B. Malinowski –
Na komisjach wyjaśniałem, szczególnie na tej ostatniej, bodajże to był budżet,
przepraszam Komisja Samorządowa i Rodziny, z czym się to wiąże. Chcemy
przeprowadzić kampanię profilaktyczną, uważamy, że jest bardzo potrzebna
i jej przeprowadzenie jest jak najbardziej zasadne i celowe. Radio Rekord to jest
medium lokalne, które wykorzystuje 3 swoje platformy, mianowicie: gazetę,
stronę internetową i przedmiotowe radio. Umowa będzie obowiązywała do
końca roku, usłyszą Państwo w tym radiu spoty o charakterze profilaktycznym,
które będą – krótko mówiąc – zniechęcać do spożywania alkoholu i zażywania
środków psychoaktywnych. Uważamy, że jest to celowe, potrzebne, to wynika
również z prac punktu konsultacyjnego, gdzie zgłaszają się młodzi ludzie,
rodzice i ten problem podnoszą. Dlatego to radio zostało wybrane, gdyż tak, jak
powiedziałem – dysponuje najszerszymi możliwościami w tym zakresie,
3 media: prasa, strona internetowa i radio.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę jeszcze o zabranie głosu
Radnego Dariusza Kaszubę
Radny D. Kaszuba – Ad vocem, dziękuję bardzo. To w tej sytuacji jeszcze jedno
krótkie pytanie: czy spośród wszystkich ostrowieckich mediów – skoro
stawiamy na tę formę promowania właściwych postaw – czy tylko Radio
Rekord, czy również inne media będą realizowały założenia w ramach tej
uchwały?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Jesteśmy otwarci na wszystkie nasze media,
nie zamierzamy wydawać „Pulsu”, albo innego medium. Korzystamy z tych,
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które są, funkcjonują na naszych lokalnych samorządach i w lokalnej
społeczności. I jesteśmy otwarci na każdą inną propozycję, jeżeli będziemy
robili coś z innego programu, to za chwilę sięgniemy po inne media po to, żeby
móc współpracować z wszystkimi. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze Państwo
Radni chcieliby dopytać w tym temacie? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019 r. Kto jest za przyjęciem
projektu uchwały – podnosi rękę i naciska przycisk. Kto jest przeciw – również
naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – również czyni to samo.
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019 r.(imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XII/35/2019 - załącznik nr 8 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2018 – 2020. Projekt tej uchwały był opiniowany przez
Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu, Komisję Samorządową oraz
Komisję ds. Rodziny. Proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie nam
opinii komisji. Proszę Przewodniczącego Komisji Edukacji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. 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 ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny RM – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni do
tego projektu uchwały mają zapytania? Proszę Radnego Jerzego Wronę.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni
Państwo! Tutaj też bym zapytał o tę pierwszą pozycję „Prowadzenie
działalności informacyjno-edukacyjnej”, w jaki sposób będzie to prowadzone,
przez kogo.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę, Panie
Prezydencie o wyjaśnienie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Myślę, że ta kawa z Naczelnikiem
Malinowskim by się Panu Radnemu przydała, ale Panie Naczelniku, proszę
bardzo.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM – J. B. Malinowski –
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Przede
wszystkim w tej pozycji ujmujemy punkt konsultacyjny – to jest bardzo ważne
działanie, które kontynuujemy od wielu lat. Punkt konsultacyjny prowadzony
jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego, w ramach punktu konsultacyjnego
udzielane są porady indywidualne i grupowe dla osób, które mają problemy ze
środkami psychoaktywnymi, głównie chodzi tutaj o młode osoby, mogą również
z tych porad korzystać ich rodzice. Takie porady udzielane są w ciągu całego
roku, jest to dobrze ponad 200 godzin – w sumie – konsultacji indywidualnych
i zbiorowych. W materiale, który Państwo uzyskali, jeżeli chodzi
o sprawozdanie z realizacji programu narkomańskiego, wszystkie te informacje
za ubiegły rok są tutaj Państwu udostępnione. Podobnie będzie, oczywiście,
i w tym roku. W tym punkcie również mamy imprezy o charakterze
profilaktycznym typu „Stop dopalaczom”, to jest impreza cykliczna, odbywa się
na Rynku naszego miasta co roku, cieszy się bardzo dużą popularnością, dużo
młodych ludzi przychodzi na Rynek, gdzie może spotkać się z osobami, które na
co dzień zawodowo zajmują się terapią uzależnień, z którymi mogą
porozmawiać, są również przedstawiciele innych instytucji, którzy się tą
problematyką profilaktyczną zajmują. Tak, że również jest to bardzo cenne
działanie.
Z tych środków pokrywane są również saloniki, które organizuje Agencja
Rozwoju Lokalnego dla młodych ludzie, gdzie mogą się dowiedzieć, między
innymi, jak inaczej można spędzać wolny czas. I szereg innych drobniejszych
imprez, które są pożyteczne i oczekiwane przez środowisko młodych ludzi.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa Radnych
chciałby zabrać głos? Proszę o zabranie głosu Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! W związku z tym,
że nie wszyscy radni mieli okazję brać udział w procedowaniu tej uchwały na
komisjach, a komisja to jest miejsce na dopytywanie się o takie sprawy, to ja –
w związku z tym, że na Komisji Edukacji, którą prowadziłem we wtorek ostatni
– chciałem powiedzieć, że trwała 7 minut i nie było żadnych pytań. Nikt się nie
pytał o to, co się dzieje na tych komisjach w sprawie tych uchwał, to ja
serdecznie zapraszam wszystkich radnych, którzy są zainteresowani tą tematyką,
do udziału w komisjach, czy wchodzą w skład tej komisji, czy nie – zapraszam.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
chciałby zabrać głos z Państwa Radnych? Proszę o zabranie głosu Radnego
Dariusza Kaszubę.
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Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Szanowni
Państwo! Wysoka Rado! W związku z tym, że – tak, jak Pan Radny Łata –
uczestniczyłem w pracach komisji, która procedowała projekt uchwały, to warto
byłoby tutaj dodać informację tym z Państwa, którzy w pracach nie
uczestniczyli, nieco szerzej ją przekazać. Otóż, w kwestii Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii coraz bardziej widoczny staje się fakt nie
posiadania wykwalifikowanej kadry, która mogłaby prowadzić stosowne zajęcia
dla osób, które zasługują na objęcie tą terapią. I tak, jak Pan Naczelnik
Malinowski wspomniał i drobiazgowo wyjaśnił, fakt, że brak tych
certyfikowanych specjalistów powoduje nie taki szeroki dostęp do osób, które
mogą pomóc osobom uzależnionym. I tam była chyba mowa o tym, że studia
i zajęcia związane z…, przepraszam, zajęcia związane ze zdobyciem
stosownego certyfikatu obejmują około 500 godzin – jak pamiętam – 500
godzin szkolenia i jeszcze staż w placówce zajmującej się uzależnieniami. Stąd
moje pytanie, czy rysuje się w planach gminy realna pomoc w postaci
zwiększenia środków w tego typu programach tak, aby móc w jakiś sposób
zachęcić tych, którzy mogą się tą tematyką zajmować, do podejmowania takich
zajęć, które umożliwią im zdobycie stosownych certyfikatów, dzięki którym ta
pomoc będzie bardziej dostępna i bardziej efektywna. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Dziękuję. Proszę Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – To jest bardzo trudny i złożony temat,
dotyczący wszystkich elementów oświaty na każdym poziomie, od przedszkola
do szkoły średniej. To jest też, z drugiej strony, wolny rynek, bo ci specjaliści
szkolą się za własne pieniądze, zdobywają swoje dyplomy, umiejętności – po to,
żeby później z tego żyć i korzystać. Mamy grupę osób, która jest przygotowana,
zawsze jest to niedosyt, że mogło być tych osób więcej. Ale wyszedłbym
odwrotnie: wolałbym nie mieć tego problemu i nie mieć problemu narkomanii
w naszych placówkach oświatowych. I nie mieć potrzeby zatrudnienia tych
specjalistów. Więc myślę, że to jest taki szeroki temat i moglibyśmy tu długo
i namiętnie dyskutować, co lepsze. Problem jest, dotyczy wszystkich szkół, na
każdym etapie i tu też nie ma co się oszukiwać, że to nie istnieje, bo wiemy, że
istnieje. Wyszliśmy niejako pierwsi z taką inicjatywą, żeby w naszych
placówkach zatrudniać psychologów, mamy już w tej chwili takie osoby
w czterech naszych placówkach oświatowych, nie wiem, jak jest w szkołach
średnich, czy tam są psychologowie w liceach, czy nie? Więc jest taka potrzeba
i to jest temat otwarty. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę o zabranie głosu Radnego Andrzeja
Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Ja tak dopowiem jeszcze w uzupełnieniu Pana Naczelnika
Malinowskiego. Organizuję festyny jako przewodniczący rady osiedla na
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osiedlu i zawsze zapraszam powiatową policję do demonstrowania tych
środków, przekazywania, wyjaśniania, również i Agencja Rozwoju, która bierze
udział, zawsze ten element przedstawia. To tak chciałem tylko uzupełnić, że
i tutaj też się przekazuje ten element edukacyjny co do szkodliwości tychże
środków. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2018 – 2020. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały –
podnosi rękę i naciska przycisk? Kto jest przeciw – podnosi rękę i naciska
przycisk. I kto się wstrzymał – również czyni to samo.
Stwierdzam, że zakończyliśmy głosowanie i uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2020
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XII/36/2019 - załącznik nr 10 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy nabycia nieruchomości, położonej przy ul. Jana Samsonowicza
o powierzchni 0,1529 ha do gminnego zasobu nieruchomości. Projekt uchwały
był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości, położnej
przy ul. Jana Samsonowicza. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały –
podnosi rękę i naciska przycisk. Kto jest przeciw? Podnosi rękę i naciska
przycisk. I kto się wstrzymał – podnosi rękę i naciska przycisk.
Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XII/37/2019 - załącznik nr 12 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat
za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych
przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego
12

transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta oraz przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczących
Komisji o podanie nam opinii komisji. I proszę Przewodniczącego Komisji
Strategii.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I 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 pytania
do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zasad systemu
taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych
i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały
– proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw – podnosi rękę
i naciska przycisk. I kto się wstrzymał – również czyni to samo.
Głosowanie zostało zakończone. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do
samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za
usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach
administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XII/38/2019 - załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Szanowni Goście! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować
wszystkim naszym radnym za tą jednomyślność, to jest wyjątkowy ukłon
w stronę pań, które stają się zasłużonymi krwiodawcami po oddaniu 15 litrów,
a mężczyźni po oddaniu 18, a więc myślę, że to taki ukłon dla naszych kobiet.
A krew jest bezcenna, to jest najcenniejszy dar. Myślę, że panowie związani
z krwiodawstwem chcą zabrać głos? To proszę.
Przewodniczący ds. Honorowego Krwiodawstwa przy Oddziale Rejonowym
Polskiego Czerwonego Krzyża – Pan Janusz Czupryński – Nazywam się Janusz
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Czupryński, jestem Przewodniczącym ds. Honorowego Krwiodawstwa przy
Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża. Ta interwencja była
z naszej strony bardzo słuszna, ponieważ krwiodawcy oddają 6 razy w roku
krew po 450. A kobiety oddają 4 razy w roku po 450. Wiadomo z jakich
przyczyn. No, z przyczyn zależnych od kobiety, dlatego ogólnie w kraju jest
przyznane, że mężczyzna otrzymuje legitymację I stopnia Zasłużonego
Honorowego Krwiodawcy po 18 litrach, a kobieta – po 15 litrach. Tak, że nie
chcielibyśmy, żebyśmy dyskryminowali kobiety, podjęta uchwała – dziękuję tu
radnym wszystkim. Dlatego myślę, że tych kobiet w Ostrowcu nie jest dużo, co
oddało 15 litrów, to może jest 5 – 6 osób. Bo to jest naprawdę ulga dla
krwiodawczyń, które są z terenu gminy Ostrowiec, bo funduje to gmina
Ostrowiec. Tak, że jeszcze raz dziękuję radnym za przychylność, ja już tyle lat
oddawałem krew, w tej chwili się zajmuję honorowym krwiodawstwem
w szkołach. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę, Panie
Prezydencie, o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja w kwestii uzupełnienia. Mamy na sali
radne, które są aktywne, oddają krew, więc tu jest podwójny ukłon, bardzo
serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich potrzebujących. Dziękuję bardzo.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do następnego
projektu uchwały, dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy…
Proszę o ciszę. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały dotyczącej
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec
Świętokrzyski. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta, przez Komisję Budżetu i Komisję Samorządową. Proszę
Przewodniczących Komisji o podanie nam opinii komisji. Proszę o zabranie
głosu Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja również pozytywnie
przyjęła projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi,
zapytania do projektu uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego Jerzego
Wronę.
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Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! W tej uchwale jest wprowadzony punkt dotyczący dzikich
zwierząt – punkt 10, który już pierwsze, to są podejmowane pierwsze kroki
związane z tym, by nie nęcić dzikich zwierząt tutaj i w ten sposób ich nie
spraszać, zapraszać w nasze osiedla, szczególnie te peryferyjne, np. na osiedlu
Stawki to do dzisiaj widać, jak te zwierzęta tam sobie poczynają. Natomiast ja
zadałbym pytanie, czy po prostu nie można by wyjść szerszym frontem
polegającym na tym, że też są jakieś środki takie, które – zapachowe na
przykład – które zniechęcają dzikie zwierzęta do przebywania w jakiejś okolicy
tam, gdzie są wyłożone jakieś środki, lub tego typu specyfiki. Tak, że tutaj
w dobrym kierunku, ale być może można byłoby więcej opcji zastosować.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! W uzasadnieniu tej uchwały możemy
wyczytać dwie formy opieki nad zwierzętami bezdomnymi i możemy tutaj
wyczytać, że proponuje się opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym
dokarmianie, bądź odławianie bezdomnych zwierząt. Chciałbym zapytać, jak to
w praktyce jest przeprowadzane? A pytam o to, bo ten problem występuje
w różnych częściach naszego miasta, a szczególnie dotkliwy jest na osiedlu
Pułanki i zarówno ma swoich przeciwników, czyli osoby, którzy są za
dokarmianiem i opieką nad tymi kotkami, ale są też tacy, którzy uważają, że tam
tych kotów być nie powinno. I w jaki sposób rozróżnia się tę opiekę nad tymi
zwierzętami i jak się je ewentualnie odławia? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – To jest drażliwy temat, ja bałem się,
unikać, nie chciałem stawiać kaczkomatu w Ostrowcu Świętokrzyskim na
przykład. Myślę, że tutaj dyrektor ZUM-u zabierze Pana Radnego Artura Głąba
na taką akcję, żeby zobaczyć fizycznie, jak wygląda proces wyłapywania
dzikich zwierząt. Tutaj do Radnego Jerzego Wrony – nikt nie zanęca, nie sądzę,
że mieszkańcy Rosoch czy Stawek – radny Kutryba zanęca dziki, żeby
przychodziły na 11 Listopada? Problem jest, bo to jest i na ul. Iłżeckiej, i na
innych ulicach. Tutaj dobra współpraca Zakładu Usług Miejskich, Wydziału
Infrastruktury Komunalnej, Naczelnik Krzysztof Kowalski, Naczelnik Artur
Majcher, ale i dobra współpraca z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów
„Janik”, który też w swojej działalności ma również opiekę nad zwierzętami.
Myślę, że można zrobić taką wycieczkę na ZUO „Janik” dla naszych
zainteresowanych radnych, Pan Naczelnik Krzysztof Kowalski by był
inicjatorem takiej wycieczki. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
chciałby zapytać? Proszę Radnego Dariusza Kaszubę.
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Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Rzeczywiście, temat dzików nie jest tematem nowym i dobrze, że ta uchwała
precyzuje pewną formę, może informacji, próby dotarcia do mieszkańców celem
zapobieżenia pojawiania się dzików na osiedlach ostrowieckich – bo to jest
faktem. Zaś nie wiem, czy nęcenie jest tutaj odpowiednim określeniem, bo tak
naprawdę i prasa pisała swego czasu o tym, że wystarczy wyrzucanie resztek
jedzenia w altankach śmietnikowych i to wabi, może nie nęci, ale przywabia te
zwierzęta, które korzystają z niefrasobliwości mieszkańców, którzy może nie do
końca wiedzą o tym, że w ten sposób zachęcają je do przyjścia i buszowania na
terenach osiedlowych. Dlatego też wyrażam nadzieję, że będzie w tej kampanii
informacyjnej zawarta informacja o tym, żeby pilnować porządku w altanach
śmietnikowych, bo tak naprawdę niefrasobliwość mieszkańców sprowadza te
dziki do nas. I nie jest to jakaś forma zachęcania, bo przecież nie o to w tym
wszystkim chodzi. Zaś dobrze by było, aby ta informacja tam była
zamieszczona, wtedy więcej osób zrozumie, że jednak trzeba te odpadki
wrzucać do koszy, a nie obok. I wtedy uniknie się przynajmniej części
problemu. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do
głosowania projektu uchwały dotyczącej przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały –
podnosi rękę i naciska przycisk. Kto jest przeciw – podnosi rękę i naciska
przycisk. I kto się wstrzymał – podnosi rękę i naciska przycisk.
Głosowanie zostało zakończone i uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 15 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XII/39/2019 - załącznik nr 16 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie
zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki
Ostrowieckiej o łącznej powierzchni 1452,52 m2 oraz w obrębie Ronda
Powstania Styczniowego o łącznej powierzchni 242 m2 w roku 2019. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz
Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczących o przedstawienie nam opinii
komisji. Jako pierwszy głos zabierze Przewodniczący Komisji Strategii
i Rozwoju Miasta.
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Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała wspomniany przez Panią projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – 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 poddaję pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9
w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki
Ostrowieckiej o łącznej powierzchni 1452,52 m2 oraz w obrębie Ronda
Powstania Styczniowego o łącznej powierzchni 242 m2 w roku 2019. Kto jest za
przyjęciem projektu tej uchwały – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest
przeciw – również naciska przycisk i podnosi rękę. Kto się wstrzymał – również
czyni to samo.
Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy również
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przejęcia zarządzania drogą
krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie
Ronda Republiki Ostrowieckiej o łącznej powierzchni 1452,52 m2
oraz w obrębie Ronda Powstania Styczniowego o łącznej powierzchni 242 m 2
w roku 2019 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XII/40/2019 - załącznik nr 18 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2018 – 2020 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisję Budżetu.
Proszę o przedstawienie nam opinii komisji. Zabierze teraz głos 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 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 pytania
do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy, poddaję pod
głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia
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„Wieloletniego planu modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto
z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały – naciska przycisk
i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się
wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że również tę uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie
zatwierdzenia „Wieloletniego planu modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020 dla Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu
Świętokrzyskim (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 19 do
protokołu).
Patrz uchwała Nr XII/41/2019 - załącznik nr 20 do protokołu.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu, proszę Przewodniczącego Komisji – Radnego Włodzimierza Steca
o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu 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 poddaję pod
głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. Kto jest za przyjęciem
projektu uchwały – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – podnosi
rękę i naciska przycisk. I kto się wstrzymał – również czyni to samo.
Kamil Stelmasik nie oddał głosu. Nie zauważyłam. W takim razie na ten
moment również tę uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XII/42/2019 - załącznik nr 22 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Projekt uchwały był
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opiniowany przez Komisję Budżetu, proszę Przewodniczącego Komisji
Budżetu o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu 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 poddaję pod
głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023.
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały – podnosi rękę i naciska
przycisk. Kto jest przeciw – podnosi rękę i naciska przycisk. I kto się wstrzymał
– również naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że również i tę uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
lata 2019 – 2023 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 23 do
protokołu).
Patrz uchwała Nr XII/43/2019 - załącznik nr 24 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W tym momencie zakończyliśmy
realizację punktu IV, przechodzimy do kolejnego punktu porządku naszych
obrad – mianowicie „Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych
interpelacjach”.
Ad V/Informacja
interpelacjach:

Przewodniczącej

Rady

Miasta

o

złożonych

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Otóż, Szanowni Państwo Radni,
w okresie od 22 lutego 2019 r. do 28 marca 2019 r. wpłynęły na moje ręce
następujące interpelacje: Radny Andrzej Pałka – 3 interpelacje w dniu 21 lutego,
Radny Marek Giemza – 2 interpelacje w dniu 21 lutego br., Radna Marta
Woźnicka – Kuzdak – 1 interpelacja w dniu 21 lutego, Radny Kamil Kutryba –
2 interpelacje również w dniu 21 lutego. Radny Kamil Stelmasik – 6 interpelacji
również w dniu 21 lutego. W dniu 22 lutego Radna Joanna Pikus –
1 interpelacja, w dniu 26 lutego – 3 interpelacje – Radna Joanna Pikus. Radny
Dariusz Kaszuba – 4 interpelacje w dniu 28 lutego. Radny A. Głąb –
1 interpelacja w dniu 05 marca. Radna Marta Woźnicka – Kuzdak –
1 interpelacja w dniu 07 marca. Proszę o spokój. Radny Mariusz Łata –
3 interpelacje w dniu 22 marca. Radna Joanna Pikus – 1 interpelacja w dniu
22 marca. W dniu 25 marca – 8 interpelacji – Radny Andrzej Pałka. Radny
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Karol Wójcik – 1 interpelacja w dniu 27 marca. Radny Dariusz Kaszuba –
1 interpelacja w dniu 28 marca. Łącznie w tym okresie było to 38 interpelacji.
Wszystkie te interpelacje zostały przekazane do Prezydenta Miasta celem
nadania dalszego biegu zgłoszonym sprawom, jak również zostały te
interpelacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
Przechodzimy teraz… Czy są pytania może do tego punktu?
Jeśli nie, przechodzimy do kolejnego punktu – VI porządku obrad, mianowicie
„Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za okres
od 14 lutego do 20 marca 2019 r.”.
Ad VI/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 14 lutego do
20 marca 2019 r. (załącznik nr 25 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają jakieś
pytania, uwagi do materiału sprawozdawczego? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do punktu VII porządku obrad, mianowicie „Sprawy różne”.
Ad VII/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W materiałach na sesję
otrzymaliście Państwo szereg sprawozdań, a mianowicie sprawozdanie za okres
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., tj . z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2015 – 2021 (załącznik nr 26 do protokołu), następnie
informację również za okres roku 2018 z realizacji Programu Wspierania
Osób Starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim na lata 2016 – 2020 (załącznik nr 27 do protokołu).
Otrzymaliśmy również sprawozdanie za rok 2018 r. z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2016-2018 (załącznik nr 28 do protokołu) oraz informację za rok 2018
z realizacji Gminnego Programu Wspierającego Rozwiązywanie Problemu
Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017 – 2020 (załącznik
nr 29 do protokołu) oraz raport z wykonania w 2018 r. Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2020 w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski (załącznik nr 30 do protokołu). Sprawozdania te były
przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu, jak też
Komisji Samorządowej oraz Komisji ds. Rodziny. Czy Państwo Radni mają
zapytania do przedłożonych tych materiałów? Nie widzę.
W tym punkcie przypominam też Państwu Radnym o obowiązku złożenia
oświadczeń majątkowych – jak wszyscy wiemy – do 30 kwietnia br.
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Czy w ogóle na inne tematy ktoś w sprawach różnych ktoś z Państwa Radnych
chciałby zabrać głos? Proszę o zabranie głosu Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Po przejęciu dróg powiatowych w granicach miasta – będę mówił
o swoim rewirze, Kolonia Robotnicza – mogę popatrzeć z przyjemnością,
a powtórzę za mieszkańcami. Po raz pierwszy zobaczyli od momentu
wybudowania chodników, jak są szerokie chodniki, o czym pamiętamy kadencję
poprzednią – zgłaszałem wiele razy. Za to wielkie podziękowanie dla Pana
Prezydenta, jak również w dużej mierze Panu Dyrektorowi Zakładu Usług
Miejskich – Łukaszowi Dybcowi, bo widać jak wygląda organizacja tej pracy.
Pojawili się ludzie, a jednak robota pięknie zrobiona. Pojawił się sprzęt, którego
– bardzo wielu mieszkańców mówi – po raz pierwszy widzą, że takie sprzęty
chodzą po chodnikach i ulicach. Bardzo cieszy również, nie trzeba zgłaszać,
a jednak już się podejmuje działania na drogach związanych z odnowieniem
pasów, naprawieniem wyrw pozostających po okresie zimowym, co też wielkie
podziękowania w tym miejscu również i dla Prezesa Miejskiego
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych – Pana Mirosława – jest tam chyba obecny,
Sławka oczywiście. Nie dało się pominąć faktu, że prezesi wielu spółek też brali
udział w tych pracach, dało się to zauważyć, co też i mieszkańcy zobaczyli, co
można – kiedy jest zgoda – zrobić i ile można zrobić w tak krótkim czasie.
Dziękuję i oby tak dalej to trwało.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Kamila Stelmasika.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Ja trochę mniej tak
propagandowo, chciałem Państwa serdecznie zaprosić – z uwagi na to, że
pogoda za oknem świetna – 7 kwietnia Stowarzyszenie OSTROWER organizuje
rajd rowerowy ulicami naszego miasta – tak, że zachęcam do wyciągnięcia
rowerów, do przyłączenia się do akcji. Rowerzyście przejadą przez całe miasto.
Myślę, że będzie to spora grupa widoczna, i wszyscy dotrzemy na czerwoną
glinę, gdzie – dzięki przychylności nadleśnictwa – będziemy mogli
zorganizować sobie wspólne ognisko. Zapraszam do tego towarzyszenia sobie
nawzajem i do przejazdu. Dziękuję bardzo. Start z rynku o godz. 10.00.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Proszę Radnego
Dariusza Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Ja może najmniej propagandowo postaram się przekazać jedną informację, otóż
jak wiemy, 7 kwietnia są organizowane obchody bitwy partyzanckiej pod
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Jeleńcem, na które wypadałoby ponowić zaproszenie, jeżeli Państwo uważacie
za stosowne w niedzielę być w tym miejscu, to serdecznie zapraszam. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
chciałby?
Ad VIII/Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jeśli nie ma chętnych do zabrania
głosu, proszę Państwa, wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji. Bardzo
Państwu dziękuję i zamykam obrady XII sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Sesja zakończyła się o godz. 14.55.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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