PROTOKÓŁ NR XIV/2019
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – Joanna Pikus
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 14.08.
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 Ostrowiecki – Marzena Dębniak
3) Wicestarosta Ostrowiecki – Andrzej Jabłoński
4) Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego – Mariusz Pasternak
5) Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
6) Wiceprezydent Miasta – Piotr Dasios
7) Wiceprezydent Miasta – Dominik Smoliński
8) Skarbnik Miasta – Sławomir Kijak
9) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
Nieobecni radni: Aron Pietruszka, Irena Renduda – Dudek, Daniel Strojny.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Szanowni Państwo Radni!
Zanim przejdziemy do realizacji porządku obrad, chciałabym Państwa
poinformować, że 14 maja br. zmarł Pan Kazimierz Staniek – Radny Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencji 1998-2002 i w kadencji 2002 –
2006, członek Komisji Samorządowej, Komisji ds. Rodziny i Komisji
Rewizyjnej oraz wieloletni Przewodniczący Rady Osiedla „Częstocice”. Proszę
wszystkich o powstanie i uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.
Radni RM minutą ciszy uczcili pamięć Radnego Kazimierza Stańka.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Przechodzimy
do realizacji porządku obrad. Szanowni Państwo! Przypominam tylko o klauzuli
RODO, która nas wszystkich obowiązuje, nie będę przytaczała w całości, bo
jestem przekonana, że wszyscy Państwo ją doskonale znają.

Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Proszę Państwa Radnych
o naniesienie autopoprawki do porządku obrad w pkt III „Podjęcie uchwał
w sprawie” – dotyczy to projektu uchwały w poz. 9 – tytuł uchwały ma
brzmienie: rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego – proszę
o wykreślenie pozostałych słów „w części dotyczącej udziałów w gruncie”.
Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Nie
widzę. Pan Prezydent, proszę bardzo.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca!
Panie i Panowie Radni! Szanowni Goście! Chciałbym zaproponować zmianę
w porządku obrad dzisiejszej sesji, chciałbym dodać kilka punktów,
a precyzując konkretnie w punkcie V „Podjęcie uchwał w sprawie” – po ppkt 13
– tj. po projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu
Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – wnoszę
nowy projekt uchwały – jako ppkt 14 – w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie i realizację projektu o nazwie „Razem Raźniej”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz po ppkt 15 – tj. po projekcie
uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. – wnoszę nowy projekt uchwały – jako
ppkt 16 – zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. Powyższe projekty uchwał Państwo Radni
otrzymali na posiedzeniach komisji.
I w związku z wniesionymi projektami uchwał proszę o wymianę załączników
nr 1 i nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023,
które to załączniki również zostały dostarczone Państwu Radnym na
posiedzeniach komisji. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma
jeszcze jakieś uwagi, albo wnioski? Nie widzę.
Kto z Państwa jest za umieszczeniem w punkcie IV porządku obrad – jako
ppkt 14 – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
i realizację projektu o nazwie „Razem Raźniej” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki? Kto jest przeciw? Tak samo
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki? I kto się wstrzymał?
Również proszę o naciśnięcie. Bardzo dziękuję.
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Radni Rady Miasta jednogłośnie opowiedzieli się za umieszczeniem w porządku
obrad w punkcie IV „Podjęcie uchwał w sprawie” – jako ppkt 14 – projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu
o nazwie „Razem Raźniej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 2 do protokołu).
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Kto jest za umieszczeniem
w punkcie IV porządku obrad – jako ppkt 16 – projektu uchwały zmieniającego
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
2019 r. – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki? Kto jest przeciw?
I kto się wstrzymał? Tak samo proszę. Jeszcze 2 osoby: radny Czeremcha
i radny Pałka. Radnego Pałkę poprosimy o zagłoso… Już. Dziękuję bardzo.
Radni Rady Miasta jednogłośnie opowiedzieli się za umieszczeniem w porządku
obrad w punkcie IV „Podjęcie uchwał w sprawie” – jako ppkt 16 – projektu
uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.(imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 3 do protokołu).
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus - Teraz przegłosujemy porządek
obrad wraz przyjętymi poprawkami. Kto jest za przyjęciem porządku obrad –
proszę o naciśnięcie guzika i podniesienie ręki? Kto z Państwa się wstrzymał –
proszę o oddanie głosu. I kto jest przeciw? Wszyscy. Dziękuję. Stwierdzam, że
porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Radni Rady Miasta jednogłośnie w głosowaniu przyjęli następujący porządek
obrad (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu):
II.
III.
IV.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
30 kwietnia 2019 r.
Raport o stanie gminy.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35,
wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023,
dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2022,
ustanowienia służebności gruntowej,
ustanowienia służebności gruntowej,

3

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)

sprzedaży działek gruntu,
rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego,
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu,
podtrzymania stanowiska w przedmiocie bezzasadności skargi na działalność
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3
w Ostrowcu Świętokrzyskim,
wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu o nazwie „Razem
Raźniej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego,
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r.,
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 19 kwietnia do 22 maja
2019 r.
VII. Sprawy różne (m.in. sprawozdanie z realizacji Programu „Ostrowiecka
Rodzina 3+” za okres od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019 r., ocena zasobów
pomocy społecznej za 2018 r., Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.).
VIII. Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
V.
VI.

Ad III/Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Punkt III – „Przyjęcie protokołu
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.”.
Protokół został przesłany Państwu drogą elektroniczną, był również dostępny
do wglądu w Biurze Rady Miasta. Czy ktoś z Państwa ma uwagi i zapytania do
protokołu? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.? Proszę o naciśnięcie przycisku
i podniesienie ręki. Kto z Państwa się wstrzymał? Tak samo proszę o oddanie
głosu. Kto jest przeciw? Również proszę nacisnąć. Radny Czeremcha – jeszcze
poprosimy. Stwierdzam, że protokół z sesji z dnia 30 kwietnia 2019 r. został
przyjęty jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 5 do protokołu).
Ad IV/Raport o stanie gminy:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Szanowni Państwo! Zgodnie
z art. 28aa znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym na dzisiejszej sesji
Rady Miasta Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego po raz pierwszy
przedstawi Raport o stanie gminy, który będzie takim swoistym
podsumowaniem jego działalności w 2018 r. Rada Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji absolutoryjnej,
która odbędzie się w czerwcu br., ale termin nie został jeszcze precyzyjnie
ustalony, będziemy w czerwcu taką debatę prowadzić.
Panie Prezydencie, bardzo proszę o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie
Przewodniczące! Szanowni Państwo Radni! Zaproszeni Goście! Mieszkańcy
Ostrowca Świętokrzyskiego! I ci, którzy będą nas oglądać i ci, którzy za „x” lat
zechcą spojrzeć na przebieg dzisiejszej sesji! To jest wyjątkowa chwila, to jest
czas, kiedy Państwo Radni dostają teraz raporty o stanie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego (załącznik nr 6 do protokołu), o stanie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski za rok 2018 r. Ja jestem bardzo zadowolony, że ustawodawca
zdecydował się wprowadzić takie raporty, ponieważ to jest dokument, który
pozostanie na pokolenia i to jest dokument, który będzie bardzo ważnym
elementem do dyskusji. Pozwolę sobie jeden z tych dokumentów przekazać też
dla Pani Starosty – Marzeny Dębniak. Pani Starosto, na Pani ręce!
Szanowni Państwo! W dzisiejszych czasach – jeszcze może byśmy poprosili,
aby uruchomić pokaz slajdów, aby w trakcie Państwo mogli też zobaczyć krótką
prezentację. Powtórzę – to jest bardzo ważne, że mamy możliwość
przedstawienia takiego raportu, że będzie to punkt odniesienia na przyszłe lata
i chcę podziękować wszystkim radnym poprzedniej kadencji i wszystkim
radnym obecnej kadencji za współpracę, ponieważ – drodzy Państwo – na
samym wstępie mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego raportu, że mamy się
czym pochwalić i że wspólnie zadbaliśmy o to, żeby miasto Ostrowiec
Świętokrzyski było dobrym miastem i dobrym miejscem do mieszkania, do
funkcjonowania, do życia i miastem, które zabezpieczy te rzeczy dla przyszłych
pokoleń.
Szanowni Państwo! W dzisiejszych czasach miasto stanowi na rynku swoistego
rodzaju megaprodukt. Osiąganie przewagi konkurencyjnej następuje poprzez
odpowiednio sformułowaną strategię rozwoju, uwzględniając atuty i słabości
danego miejsca oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu. Wyróżnikami każdego
miasta jest wiele czynników, w tym jego marka – nazwa, logo, historia
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i teraźniejszość, zabytki, współczesne osiągnięcia, dzieła natury i człowieka,
atmosfera, a przede wszystkim mieszkańcy. Marka miasta stanowi ważny,
strategiczny instrument konkurowania. Skojarzenia, jakie nasuwają się
w związku z daną marką, są często zasadniczą determinantą decyzji
konsumentów czy inwestorów, o których zabiegamy. Dlatego w sposób
przemyślany i konsekwentny budujemy wizerunek Ostrowca jako atrakcyjnego
pod wieloma względami miejsca do życia i lokalizowania nowych inwestycji.
Realizowane plany rozwojowe miasta stanowią podstawę budowania strategii
marki.
Dzisiaj oddaliśmy w Państwa ręce Raport o stanie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski za 2018 rok, który w sposób czytelny pokazuje, jak zmienia się
nasze miasto i jak wiele ma do zaoferowania. Od kilku lat systematycznie
pracujemy nad poprawą atrakcyjności Ostrowca Świętokrzyskiego. Większe
i mniejsze zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci dróg, stale
podnoszony komfort różnych sektorów życia, ciągle rozbudowywana
infrastruktura techniczna, przygotowywanie kolejnych terenów inwestycyjnych
oraz przyjazna polityka podatkowa gminy to są nasze wizytówki. Dbamy
o wszystkie grupy ostrowczan – dzieci i młodzież, osoby pracujące i seniorów,
inwestujemy w edukację, sport i kulturę, bezpieczeństwo oraz ekologię. Przede
wszystkim jesteśmy niezwykle atrakcyjni pod względem cen usług
komunalnych, które nasze spółki i jednostki świadczą na najwyższym poziomie.
Lektura raportu pozwala w zobiektywizowany sposób przyjrzeć się głównym
tendencjom rozwojowym i zmianom, jakie zachodzą w różnych sferach życia
Ostrowca Świętokrzyskiego.
Z przyjemnością – podkreślę to jeszcze raz – przekazuję Państwu pierwszy
Raport o stanie naszej gminy, który stanowi również swoiste podsumowanie
pierwszych czterech lat budowy marki miasta w oparciu o dewizę „Miasto
Od Nowa”.
Szanowni Państwo! Ustawodawca wskazał obszary, które w tym raporcie
powinny się znaleźć, ja chcę powiedzieć, że wysiłkiem wielu osób, za co
dziękuję, ten raport został przygotowany w 13 obszarach, poproszę o te
13 obszarów, to: Ostrowiec Świętokrzyski i Ostrowczanie, zagospodarowanie
przestrzenne, ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, zieleń miejska
i rolnictwo, system transportowy, gospodarka komunalna, mieszkalnictwo,
majątek i budżet miasta, gospodarka, oświata i wychowania, polityka społeczna,
kultura i dziedzictwo narodowe, sport, kultura fizyczna i rekreacji i zarządzanie
samorządowe.
Szanowni Państwo! Te wybrane zagadnienia, o których chcemy pokazać,
zaczynają się od zlokalizowania naszego miasta, ale o tym nie chciałbym
mówić, bo wszyscy, którzy tu mieszkają, wiedzą, gdzie jesteśmy, jakie jest
nasze położenie geograficzne. Zacząłbym od zagospodarowania przestrzennego,
od miejscowych planów, od decyzji o warunkach – niech zostanie Panie
Wiceprezydencie – o decyzjach, o warunkach zabudowy i zagospodarowania
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terenu, o rodzajach inwestycji. Szanowni Państwo! Mamy 23 miejscowe plany,
pokrywają one 19% powierzchni. Spotykając się z innymi prezydentami
i rozmawiając o zagospodarowaniach przestrzennych, o planach
zagospodarowania przestrzennego – są podzielone opinie. Osobiście uważam, że
decyzje o warunkach zabudowy są elastyczniejsze i pozwalają na lepsze
zagospodarowanie terenów. Chcę zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz: na
samym początku uzmysłowić Państwu, że Ostrowiec się rozwija, że Ostrowiec
jest dobrym miejscem. Szanowni Państwo! W 2018 r. – na kolejnym slajdzie
Państwo to zobaczycie – mamy takie inwestycje, mamy wnioski o wydanie
decyzji na budowę gazociągów, na budowę wodociągów, budowę kanalizacji
sanitarnej, sieci centralnego ogrzewania, linii elektroenergetycznych, masztów
telekomunikacyjnych, rozbudowy budynków użyteczności publicznej i innych.
Chcę zwrócić uwagę na kolejną rzecz, a mianowicie – na decyzję o warunkach
zabudowy dla mieszkań. Proszę sprawdzić, zobaczyć pierwszą pozycję –
w 2018 r. miasto wydało 115 decyzji o warunkach zabudowy dla budownictwa
jednorodzinnego, co oznacza, że 115 rodzin planuje wybudować w Ostrowcu
Świętokrzyskim dom, że 115 rodzin planuje związać swoją przyszłość z naszym
miastem. I to jest wyznacznik, że ta koniunktura gospodarcza w naszym
Ostrowcu jest. Cieszy również to, że w ślad za miastem idą inni i też wnioskują
o budowę wielorodzinną. Bo też Państwo widzicie, że też widać kolejny blok.
Pojawia się zabudowa przemysłowa, której bardziej nam potrzeba i która jest
tutaj najistotniejsza i najważniejsza.
Nie możemy zapominać o historii, w związku z powyższym mamy na terenie
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 141 obiektów kubaturowych lub
obszarowych, które podlegają ochronie, i 54 stanowiska archeologiczne, mamy
przyjęty program przez poprzednią Radę Miasta – program rewitalizacji miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2023. Ten program jest żywy, on się
ciągle zmienia, ale główne cele tego programu to tak, jak powiedziałem na
wstępie – poprawa infrastruktury technicznej i estetyki przestrzeni publicznej,
rozwój aktywności społeczno-gospodarczej i poprawa stanu środowiska przez
rozwój infrastruktury technicznej, ekologicznej, termomodernizację obiektów,
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i tworzenie zielonych przestrzeni
publicznych. Tak się kształtuje struktura użytkowania gruntów na terenie
naszego miasta i to pokazuje, że jesteśmy miastem przemysłowym, bo grunty
zabudowane i zurbanizowane, to ponad 60% powierzchni naszego miasta,
dobrze, że mamy część gruntów leśnych, gmina ma np. 29 ha lasów
komunalnych. I dobrze, że mamy część użytków rolnych, uważam, że
w miastach – ogólnie wszystkie działki powinny być wyłączone z tzw. produkcji
rolnej, bo wtedy to ułatwia zabudowę.
Szanowni Państwo! Ostrowiec Świętokrzyski to zielone miasto. Przypomnę, że
420-lecie miasta wysadziliśmy 420 drzew. I dbamy o to. I Ostrowiec jest
zielony, to widać, na to zwracają uwagę nasi mieszkańcy, na to zwracają uwagę
osoby, które przejeżdżają przez nasze miasto, bądź przyjeżdżają do nas w gości.
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Realizujemy projekt usuwania azbestu, to jest taki płynny projekt, jak Państwo
widzicie – rok do roku zwiększa się liczba usuwania azbestu z naszych dachów,
świadomość ekologiczna jest coraz większa i budujemy tę świadomość
ekologiczną, chcę podziękować środowisku oświaty, bo ten projekt budowania
świadomości ekologicznej poprzez pracę, współpracę z przedszkolami jest jak
najbardziej trafny.
Jeżeli chodzi o przyrodę i zieleń miejską, to chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli
chodzi o parki nasze, jeżeli chodzi o zieleńce, zieleń publiczną, tereny zieleni
osiedlowej, mamy naprawdę się czym pochwalić, osoby, które przyjeżdżają do
naszego miasta zwracają uwagę, że mamy piękny park, i Park Piłsudskiego,
i Park Hutniczy. Tak, jak Państwo widzicie, to jest naprawdę zielone miasto.
Chcę podziękować z tego miejsca też współpracownikom z ZUM-u,
pracownikom tej jednostki, pracownikom spółek komunalnych, bo dbają
o swoje obejścia, o swoje podwórka, i dbają tym samym o miasto. I Państwo
widzicie, i nasi mieszkańcy widzą, jak Ostrowiec wygląda, na co też zwracają
uwagę osoby z zewnątrz. Mamy piękną, estetyczną i zadbaną zieleń miejską,
chcę tutaj podziękować też pracownikom Urzędu Miasta, bo ta zieleń jest
oczkiem w głowie i Państwo widzicie, że na tę zieleń przeznaczamy określone
środki. I to są dobrze wydatkowane pieniądze, one pracują na wizerunek
naszego miasta. Ja chcę podziękować Pani Staroście – Marzenie Dębniak z tego
miejsca za to, że wspólnie z Radą Powiatu i Radą Miasta, wspólnie przejęliśmy
drogi powiatowe i Państwo macie możliwość, i nasi mieszkańcy mają
możliwość zobaczenia kontrastu, różnicy, jak te ronda powiatowe dzisiaj
wyglądają i ile odzyskaliśmy chodników na powiatowych drogach i ścieżek –
już nie chcę mówić głębiej.
Szanowni Państwo! To, na co zawsze zwracam uwagę i to, co stanowi
tzw. krwioobieg miasta i moje przywiązanie do tego, to drogi. System
transportowy, siatka drogowa – i tu mamy, co pokazać, bo Państwo widzicie, ile
na naszych ulicach jest wykonywanych prac. Żeby uzmysłowić, to pozwolę
sobie przytoczyć te cyfry: 227 ulic. Mamy ponad 128 km dróg. Przejęliśmy tutaj
drogi powiatowe, bo naszych mieszkańców nie interesuje, kto zarządza tą drogą,
czy starosta, czy prezydent, czy wójt, czy burmistrz – naszych mieszkańców
i naszych kierowców – osoby korzystające z tych dróg interesuje jedna rzecz:
w jakim standardzie są te drogi, czy po tych ulicach da się jeździć, czy można
korzystać ze ścieżek rowerowych i z dobrych, bezpiecznych chodników. Mamy
tu jeszcze, owszem, sporo do poprawy. Mamy też dużą rzecz do wykonania
przed nami, bo też mamy ulice, o które musimy zadbać. Muszę Państwu
powiedzieć, że ten rok też będzie takim rokiem bardzo mocnym, jeżeli chodzi
o infrastrukturę drogową i mam nadzieję, że Państwo ujrzycie wiele nowych
remontów i wiele nowych inwestycji na naszych drogach już w tym roku,
kolejnych remontów, kolejnych dróg. Jak spojrzymy na 2018, to widzimy tutaj
konkretnie, jakie ilości zostały wybudowane, ale to widać na naszych ulicach, tu
naprawdę możemy się pochwalić i możemy pokazać. I chcę podziękować
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pracownikom firmy MPRD i firmy ZUM, bo to te firmy jako firmy miejskie
wspierają nas w tych działalnościach. Ale chcę też powiedzieć, że na naszych
ulicach pracują nasze lokalne firmy, które mają zajęcie i które mają świetny
potencjał i gwarantują dobrą jakość wykonywania tych ulic, bo dzieje się tutaj
naprawdę dużo. Jako jeden z przykładów – na kolejnym slajdzie Państwo
zobaczycie – jedno ze skrzyżowań: ulica Iłżecka i ulica Rzeczki, o ile mnie
wzrok nie myli. Konsekwentnie realizujemy też tę ulicę Rzeczki, w tym roku
jesteśmy już po przetargu, po podpisaniu umowy i za chwilę wykonawca pokaże
prace na kolejnym odcinku tej ulicy. Takich skrzyżowań bezkolizyjnych trzeba
nam, liczę na to, że droga wojewódzka przez Świętokrzyski Zarząd Dróg
Wojewódzkich zostanie sfinalizowana i cały ciąg drogi 754, czytaj: od mostu na
rzece Kamiennej poprzez Aleję 3 Maja, nowe skrzyżowanie, nowe rondo
u zbiegu ulicy Okólnej, Słowackiego, Denkowskiej, później korekta przebiegu
przy ulicy Radwana, że to wszystko wejdzie do realizacji w niedługim czasie.
Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to mogę powiedzieć, że dzięki współpracy
z firmą naszą, MPK, i dzięki dobrej współpracy i dobrym projektom mamy
dzisiaj możliwość skorzystania z tzw. projektu „Ekologiczny transport miejski
w Ostrowcu”. I ten projekt jest już realizowany. Nasze miasto racjonalnie
podchodzi do tych spraw i jak Państwo widzicie – 40 nowych wiat. Pochwalę
się: te wiaty są po 25 – 30 tysięcy, a nie jak w Kielcach po 400, i dzisiaj my
możemy powiedzieć, że nie mamy takich problemów jak miasto Kielce, gdzie
jest prawie 1 mld złotych długu. Więc uświadamiam, że to też musi być
skrojone na miarę. To jest coś, co będzie przypisane Państwu Radnym tej
kadencji, bo Państwo podjęliście niedawno uchwałę o utworzeniu nowej spółki,
a naszą wspólną decyzją będzie wybudowanie nowej bazy MPK. Ta nowa baza
będzie zlokalizowana na terenach, w które miasto zainwestowało i skupiło, na
części tych terenów, u zbiegu ulic Samsonowicza – Gulińskiego powstanie to,
co teraz Państwo macie na slajdzie. Powstanie nowoczesna baza MPK, to jest
sąsiedztwo bezpośrednie biurowca Celsy Huty Ostrowiec. Ja powtórzę: ta baza
nie jest dla kierowców i dla pracowników MPK, ta baza jest dla naszych
mieszkańców i to ta nowa spółka komunikacyjna ma przede wszystkim
zadowolić naszych mieszkańców, którzy mają korzystać z tej komunikacji.
Mamy w planach zakupy kilkunastu autobusów i inwestycje z tym związane,
chcemy to podzielić, żeby nie było jednorazowego zakupu, chcemy to podzielić
w latach, żeby przystosować budżet do tych zakupów.
Chcemy Państwu pokazać to, co jest też naszym wizerunkiem, chcę powiedzieć
tu przy wiatach przystankowych, że dbamy wszyscy wspólnie o te wiaty. I już
jest coraz mniej aktów niszczenia, czy naklejania na tych wiatach różnych
rzeczy. Chcę powiedzieć, że te wiaty naprawdę są bardzo wkomponowane
w nasze ulice.
Chciałbym się skupić na kolejnym obszarze, który warto podkreślić. Szanowni
Państwo! Gospodarka komunalna to jest coś, co dotyka każdego z nas, bo każdy
z nas korzysta z komunikacji, z wodociągów, z kanalizacji, z MEC-u, z obszaru
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gospodarki śmieciowej. I jak Państwo widzicie, Ostrowiec Świętokrzyski na 339
samorządów, jednostek, znalazł się w samej czołówce, jeśli chodzi o strukturę
kosztów, to znaczy, że w naszym mieście mamy naprawdę bardzo tanie,
przyjazne stawki za usługi komunalne. I to jest, nie jest to obciążone, nie jest to
przerzucone na mieszkańców, nie podnosimy tych opłat drastycznie,
a równolegle spłacamy kredyty i nie zadłużamy się. Więc to jest cała sztuka,
żeby myśleć o tym, żeby te koszty trzymać na niskich poziomach, żeby nasi
mieszkańcy i nasi inwestorzy też mieli przewidywalną sytuację, jeżeli chodzi
o ceny tych usług. Na to warto zwracać uwagę i te rankingi, zewnętrzne oceny,
porównania benchmarkingu pokazują, że Ostrowiec ma naprawdę te usługi na
dobrym poziomie, za co trzeba też podziękować spółkom, które świadczą te
usługi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla przykładu mamy tutaj cenę wody
i ścieków skumulowaną. I widzicie Państwo, jaka jest średnia krajowa, jaka jest
średnia w świętokrzyskim, i jaka jest średnia w mieście Ostrowcu. A żeby
Państwu zobrazować powiem, że spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja od
stycznia tego roku płaci 52% więcej za energię elektryczną. Jak w zeszłym roku
kupiła prądu za milion złotych, tak w tym roku zapłaci ponad 1,5 mln zł. Nie
wchodzę w dyskusję, pokazujemy tutaj dobre, nasze przykłady z Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Poproszę, jakbyście Państwo zobaczyli – i cały czas też inwestujemy, bo
rozbudowywujemy sieć wodociągową, rozbudowywujemy przyłącza
wodociągowe, buduje się kanalizacja sanitarna, budują się nowe przykanaliki.
Świadczy o tym, że ta spółka też ma potencjał i chcę podziękować
współpracownikom, pracownikom spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja.
Drodzy Państwo! Widzę bardzo pozytywne zmiany, ci pracownicy utożsamiają
się z tą spółką, ta spółka jest własnością – jak wiele innych – mieszkańców
Ostrowca. I to bardzo ważne jest, żeby ci pracownicy, współpracownicy
wiedzieli, że pracują dla mieszkańców Ostrowca. Dzięki temu, że Ostrowiec jest
ich właścicielem, mieszkańcy są właścicielem tej spółki, oni mają pracę, godną
pracę, dobrą pracę i wykonują to naprawdę w dobrych warunkach. Chcę
podziękować, bo zmniejszyła się liczba awarii, one są szybciej usuwane, to
świadczy o tym, że naprawdę mamy dobrą sytuację, jeżeli chodzi o Miejskie
Wodociągi i Kanalizację.
Jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi, to ustawodawca,
a w szczególności przepisy unijne narzucają określone procenty poziomu
recyclingu i przygotowania do ponownego użycia. I Ostrowiec Świętokrzyski
dotrzymuje kroku i dba o to, aby te poziomy były we właściwych procentach
i żebyśmy nie musieli płacić specjalnych kar. A wiemy, jak trudne jest to, ta
selektywna zbiórka. Tu, niestety, też mamy dużo do popracowania, bo też
zdarzają się takie sytuacje dzikich wysypisk, nie jest to przyjemne, kiedy
jeździmy po naszych terenach zielonych, przy rowach, lasach, gdzie te
wysypiska – mimo wszystko – jeszcze funkcjonują, a ich nie powinno być.
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Chcę podziękować pracownikom i dyrektorom z Targowisk Miejskich.
Targowica w Ostrowcu Świętokrzyskim to jest specyficzne, wyjątkowe,
pozytywne miejsce, w którym nie tylko można dokonać zakupów ekologicznej
żywności, czy świeżych produktów, czy innych artykułów, ale to też jest
miejsce spotkań naszych mieszkańców i to jest takie miejsce, które cieszy się
olbrzymią popularnością. Chcę powiedzieć, że warto zadbać o tę targowicę.
Państwo widzicie na tym slajdzie, jedną z pierwszych nowoczesnych hal,
tzw. „Mój Rynek” – ekologicznie i zdrowo. Ale drodzy Państwo, przystąpiliśmy
wspólnie do budowy kolejnej, bliźniaczej hali, zlokalizowanej vis a vis tej, bo
jest mi niezmiernie miło, kiedy mam okazję wizytować, bywać na targowisku
miejskim, kiedy widzę zapełnioną halę, kiedy widzę mieszkańców, którym nie
leje się deszcze, nie świeci słońce i tych sprzedających, którzy mogą
wyeksponować swoje towary – i powiem, że to targowisko musi być rozwijane.
To też jest miejsce pracy, początek wielu biznesów, to tam raczkowały te
pierwsze biznesy po 89 roku i wcześniej też. Warto o to targowisko miejskie
dbać i myślę, że targowica jest też taką naszą wizytówką.
Polityka mieszkaniowa, zasoby socjalne, zasoby pod budownictwo komunalne
i ta nasza strategia od kilku lat realizowana sprzedaży działek, miasto jest takim
aktywnym graczem na rynku nieruchomości, dużo kupujemy, ale jeszcze dużo
więcej sprzedajemy. Kreujemy to budownictwo, w szczególności w obszarze
budownictwa jednorodzinnego, ponieważ tutaj pracownicy mienia
komunalnego, w szczególności, przygotowywują kompleksy naszych gruntów
kilkuhektarowych do podziału i powiem, że jestem zbudowany, kiedy co jakiś
czas słyszę, że jest dobra licytacja, że te działki się sprzedają i mieszkańcy mają
możliwość, mieszkańcy niekoniecznie Ostrowca, bo kupują też te działki ludzie
spoza, z Sandomierza, z Ożarowa, z innych obszarów i osiedlają się
w Ostrowcu. Uzupełnieniem tej gospodarki mieszkaniowej jednorodzinnej jest
budownictwo wielorodzinne. Część z Państwa Radnych interweniowała tu, ja
pamiętam, radny Aron Pietruszka, radny Mariusz Łata, czy radna Agnieszka
Rogalińska, temat Gambo, Państwo pamiętacie, w szczególności nasi
mieszkańcy z tamtej części miasta, w jakim stanie był ten obiekt, Państwo
widzicie na tym slajdzie, dzisiaj to już jest historia. Dzisiaj to wygląda w ten
sposób, tutaj spółka z OTBS wykazała się dużą elastycznością i dobrym
podejściem, realizując kolejny raz, bo przypomnę kolejne bloki zaczęte kiedyś –
Sikorskiego, mamy się czym pochwalić, Sikorskiego – jedne z pierwszych
dwóch, później kompleks budynków przy ulicy Pogodnej, teraz dwa
nowoczesne budynki w najlepszym miejscu, zlokalizowanym w Ostrowcu
Świętokrzyskim, osiedle Merkury po budynkach dawnego Gambo. I to też jest
80 mieszkań, w których mieszkają nowi mieszkańcy, i to też są osoby, które
zainwestowały w Ostrowcu z innych miast.
Drodzy Państwo, cieszę się, że jedna ze spółdzielni się decyduje, chce podnieść
temat budowy budownictwa wielorodzinnego i chce wybudować blok, takich
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bloków będzie ciężko tej spółdzielni wybudować, by były również miejsca
parkingowe podziemne.
Najistotniejsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę i przy której warto się
zatrzymać: zarządzanie miastem, a przede wszystkim jego finansami, jest
najtrudniejszym z elementów pracy w samorządzie. Jak Państwo obserwujecie,
wiele samorządów, czy wielu samorządowców, nie przywiązywało do tego
wagi, społeczeństwo ich źle oceniło poprzez to, że ich nie wybrało. Natomiast
to, co porobili, jak zadłużyli poszczególne samorządy, no to wiedzą ci, którzy
teraz się tym zajmują i mieszkańcy, którzy będą spłacać te długi, i odczuwać to
– że tak powiem – nonszalanckie podejście, brak skrupulatności, brak
odpowiedzialności i brak takiej pracowitości, przyzwoitej pracowitości.
Szanowni Państwo! Upadła w poprzednim roku jedna z gmin, ja nie chcę być
czarnowidzem i snuć kasandrycznych wizji, ale ktoś, kto będzie nas oglądał za
„x” lat, może to skonfrontować, będą kolejne samorządy, które będą upadać
w Polsce. Bo zadłużenie na poziomie 60-70% to jest zadłużenie, które nie
sposób spłacić, a jak za chwilę stopy procentowe ruszą w górę, to nie będzie stać
niektórych na spłatę tych odsetek od tych kredytów. Chcę powiedzieć, że
Ostrowiec Świętokrzyski był audytowany przez ekspertów, przez fachowców
w branży finansowej z najwyższej półki i nasze miasto na 2792 samorządy
znalazło się w 11% najlepszych miast, jeżeli chodzi o zarządzanie majątkiem
i budżetem, finansami, i mamy ocenę w przedziale „AA+” a „AB+”. Na tym
slajdzie macie Państwo pokazane np. trzy ostatnie lata. Chcę pokazać, jak
zmieniają się dochody na każdego z mieszkańców, one rosną, chcę pokazać, że
rośnie też budżet miasta, bo cały czas ten budżet jest w tendencji wzrostowej.
Ale kolejny slajd uzmysławia też odpowiedzialność poprzedniej Rady Miasta
i Państwa Radnych, i moich współpracowników. Szanowni Państwo! Ja
życzyłbym sobie i wszystkim prezydentom, wójtom, burmistrzom, aby ich
wnuki, prawnuki, mogły żyć w miastach, w których nie będzie kredytów. Mogły
żyć w samorządach, które nie są zadłużane.
Drodzy Państwo! Miasto Ostrowiec nie podnosząc podatków lokalnych, nie
sięgając do kieszeni mieszkańców, regularnie, skrupulatnie, spłaca swoje
zadłużenie i mogę Państwa zapewnić, że na koniec tej kadencji wyjdziemy
z długów. To każdy rozsądny gospodarz, mieszkaniec, który ma swój budżet
domowy wie, jak ciężko i źle żyje się z kredytem, jak słabo się śpi wiedząc, że
ma się pieniądze do oddania. To jest na tym slajdzie – chcę podziękować Pani
Staroście, ówczesnej wiceprezydent i swoim współpracownikom, tym z Państwa
Radnych, którzy byli w poprzedniej kadencji, tym współpracownikom, którzy
pełnili funkcję, a odeszli na emeryturę, bo to jest nasza wspólna zasługa i to jest
taka praca zespołowa. Ten wysiłek budżetowy to jest wysiłek wielu
samorządów, przepraszam wielu jednostek samorządowych, wielu naszych
spółek, wielu naszych firm. Chcę też przypomnieć Panią Skarbnik – Elżbietę
Pichór, też z tego miejsca duże podziękowania za współpracę.
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Tu mamy – jeżeli chodzi o zadłużenie – i stosunek tego zadłużenia do
wykonanych dochodów. Zwróćcie Państwo uwagę, bo może się pojawić się
pytanie w przyszłości, że nie inwestujemy. Drodzy Państwo! W 2018 r.
rozpoczęliśmy realizację 15 dużych projektów na łączną wartość ponad 115 mln
zł. To widać na naszych ulicach, to widać na naszych osiedlach i to doceniają
nasi mieszkańcy. Jak Państwo spojrzycie na strukturę gospodarczą miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, to historycznie mamy przemysł metalurgiczny –
i dobrze, że on jest – i trzeba o niego dbać, pielęgnować i równolegle dbać
o inne sektory, aby uniezależnić się w przypadku dekoniunktury na rynku
hutniczym. Stąd taką wagę przywiązujemy do tego, aby powstawały nowe firmy
w innych sektorach, elastyczne, takie prężne, które są też dobrymi
pracodawcami. Historycznie mamy przemysł budowlany, mamy przemysł
odzieżowy, z którego kiedyś Ostrowiec słynął i mam nadzieję, że tak dalej
będzie słynął. Ale przede wszystkim to mikro- i małe przedsiębiorstwa, bo te
przedsiębiorstwa są taką solą tej ziemi. To one generują ponad 2/3 wszystkich
przychodów, nawet w kraju. Chcę pokazać, że dbamy o te przedsiębiorstwa, bo
to opinia tych przedsiębiorców pokazuje i pozwala na to, żeby się lokalizowały
kolejne firmy. One badają rynek, one sprawdzają, jaka jest atmosfera
w Ostrowcu, jakie jest nastawienie do przedsiębiorców, jakie jest podejście.
Chcę tutaj podziękować współpracownikom z biura tutaj, z miasta i z jednostek,
że mamy tę elastyczność i że dbamy o tych przedsiębiorców, bo są konkretne
efekty.
Szanowni Państwo! Dużym wysiłkiem miasto w ubiegłych latach obniżyło
podatki od środków transportowych od 40 prawie do 70%, nie podnosiliśmy
prawie od 4 lat podatków, w tym roku również – i to jest jeden z elementów
budowania marki Ostrowca, to jest coś bardzo istotnego i ważnego dla tych
przedsiębiorców i inwestorów, którzy kalkulując budowę nowych firm, biorą to
pod uwagę, jakie będą obciążenia lokalne i jakie będą podatki. W ramach tego
przyjaznego klimatu inwestycyjnego i w ramach tych odważnych decyzji, które
kosztują dużo zdrowia, ale warto to robić. Miasto kupiło kilkanaście
kompleksów, skupiliśmy kilkanaście działek, mamy ten kompleks, o którym
teraz chcę powiedzieć, ponad 25 ha i kolejne kilkanaście hektarów przy hucie
jest z drugiej strony. Skupię się na tym pierwszym, przy ul. Bałtowskiej,
podzieliliśmy to na mniejsze działki, doprowadziliśmy tam, zaprojektowaliśmy
tam nową infrastrukturę. Dzisiaj możemy się poszczycić jedną rzeczą: miałem
przyjemność być zaproszony na prywatną inwestycję, na budowę nowej fabryki,
na budowę nowego zakładu, hala 5.700 m2, biurowiec 1300 m. Było mi miło
i mam w pamięci, kiedy Państwo Radni w tej kadencji i którzy weszli do tej
kadencji, i poprzedniej kadencji, byli na tym terenie, kiedy to kupowaliśmy jako
miasto: chaszcze, zarośnięte, zaniedbane. A dzisiaj na tych chaszczach, na tych
nieużytkach powstaje piękna fabryka, stoją już słupy betonowe, jest montowana
konstrukcja dachu. To jest zdjęcie sprzed wczoraj. Tak to wygląda. Tam jest
naprawdę bardzo duże tempo i to jest miejsce, gdzie znajdą zatrudnienia nasi
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mieszkańcy. Produkty produkowane w tej firmie będą eksportowane do
kilkudziesięciu krajów świata. To jest kolejny przykład, bo jak bym poprosił
o cofnięcie mapy tej, poproszę, jeszcze. Sprzedaliśmy drugą działkę, ten drugi
inwestor jest teraz na etapie dokumentacji projektowej na budowę kolejnego
zakładu pracy w tej części, to jest działka o powierzchni 2 ha, która do – tu
ambitne plany tego inwestora – w II połowie 2019 r. powinna się rozpocząć ta
budowa. Chcę pokazać, że miasto tutaj musi się bardzo mocno też
dopasowywać, bo ci inwestorzy nie czekają, te nasze firmy, które to budują
i podwykonawcy, naprawdę „gonią” z tymi pracami i jest mi też miło, że tutaj
miasto równolegle inwestuje w infrastrukturę, buduje się równolegle kanał
sanitarny i wodociąg na tym terenie, a za chwilę będą się budowały kolejne sieci
uzbrojenia, jesteśmy po rozmowach z Polską Grupą Energetyczną, nowe
zasilanie. Drodzy Państwo! To jest realny przykład dobrego kompleksu
inwestycyjnego, gdzie powstają miejsca pracy w produkcji, nie hale pod
magazyny, pod handel, to są miejsca pracy w produkcji. I tych fabryk już nikt
stąd nie zabierze, przeniesie, najwyżej może się zmienić właściciel. I stąd ja
wielokrotnie powtarzam, że łatwo jest szkalować, łatwo jest pluć, łatwo jest
krytykować, ale w ten sposób nie budujemy marki Ostrowca. W ten sposób nie
wspieramy siebie. My dzisiaj powinniśmy dbać o to, aby pokazywać na
zewnątrz, że Ostrowiec jest miastem, w którym warto zainwestować, warto
mieszkać, w którym warto kupić dom, mieszkanie, i z którym warto się związać
na długie lata. Pozwolę sobie wymienić kilka z firm, które są też takimi
wizytówkami dziękując też tym właścicielom, którzy zdecydowali się na
zainwestowanie w Ostrowiec Świętokrzyski, bo tych firm jest coraz więcej.
Mamy tutaj firmę Danstoker, firmę, która powstała na starym zakładzie – Kram
Polska – lidera w produkcji opakowań, ale to jest produkcja. Firma „Climatic” –
to jest firma, o której mówimy, a to jest firma, która – Drodzy Państwo – ponad
90% produkcji to jest eksport na rynek Europy, a nikt tam nie kupuje słabej
jakości produktów. I te produkty z tej firmy wyjeżdżają na rynek niemiecki,
francuski, a teraz bardzo mocno na rynek warszawski. I tam naprawdę od
podstaw produkcja, więc mamy się czym pochwalić. Ja pamiętam, jak mnie
krytykowano za te 300 pierwszych miejsc pracy, o których mówiłem
w poprzedniej kadencji, w samych walcowniach ostrowieckich pracuje 300 osób
i mam przyjemność od czasu do czasu bywać w tej firmie. I jestem zbudowany,
kiedy widzę tę produkcję, kiedy ten zakład produkuje, zatrudnia naszych
mieszkańców, pracowników i osób przyjezdnych. Mamy tu liderów, jeśli chodzi
o przemysł odzieżowy, to firma Subtille. Jesteśmy, stajemy się takim liderem
w branży drzwi – to potęga jeżeli chodzi o Ostrowiec i okolice. Liczę na to, że ta
szwajcarska firma Motorex ruszy bardziej mocno. Mamy też firmy, które mają
przestrzeń, zainwestowały w przestrzeń biurową. I chcę Państwu powiedzieć, że
jest już decyzja o sprzedaży kolejnych działek, bo pojawili się kolejni
inwestorzy, którzy chcą w Ostrowcu zainwestować, i to jest też bardzo istotne
i ważne, że ci przedsiębiorcy też korzystają, są dobrze przygotowani i korzystają
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z tych pieniędzy unijnych, bo tylko w naszym mieście to ponad 88 mln dla
przedsiębiorstw. A nakłady inwestycyjne tych firm to ponad 208 mln. Też chcę
podziękować i pokazać jedną rzecz: od kilku lat robiliśmy regularne spotkania
z przedsiębiorcami przygotowywując im wiedzę, korzystając ze
współpracowników z urzędów marszałkowskich i z instytucji zewnętrznych, aby
się przygotowywali, aby byli przygotowani. Muszę powiedzieć, że to przynosi
efekty, bo te firmy naprawdę zainwestowały.
Drodzy Państwo! Kolejnym z obszarów tej strategii to jest coś, na co zawsze
warto stawiać, bo żadna inwestycja nie zwraca się tak, jak inwestycja w dzieci,
w oświatę. I ten rozwój edukacji to jest inwestycja w przyszłość, bo ktoś się
musi nami za „x” lat opiekować, bo ktoś nas musi leczyć, ktoś musi prowadzić
tę gospodarkę. I od tego, jak będzie wykształcone to przyszłe pokolenie, czy
przyszłe pokolenia, będzie zależała jakość naszego życia. Na to trzeba zwrócić,
drodzy Państwo, uwagę, bo jedna z rzeczy, na których w ogóle nie mamy
wpływu, to czas, on upływa, z każdym dniem stajemy się starsi, niestety,
i z każdym dniem będziemy wymagali trochę więcej opieki, wsparcia. I warto
o tym mówić i warto to pokazywać.
Drodzy Państwo! Mnie było wyjątkowo miło, kiedy mogłem odbierać
wyróżnienie w sali Collegium Novum najlepszego uniwersytetu krakowskiego,
za tę inicjatywę, gdzie jako jedyny samorząd rozpoczęliśmy współfinansowanie,
czy finansowanie certyfikatów językowych dla naszych uczniów.
Drodzy Państwo! Od czterech lat regularnie miasto ponosi koszty na to, aby
nasze dzieci, Państwa dzieci, Państwa wnuki, mogły zdać egzamin certyfikujący
z angielskiego, francuskiego, niemieckiego, nie wyjeżdżając do Warszawy czy
Krakowa. I aby ten egzamin prowadzony przez British Council, czy Instytut
Goethego, czy Instytut Francuski, uznawany w całym świecie, mógł być zdany
w Ostrowcu. Mamy naprawdę zdolną młodzież, żeby zobrazować, to pokażę ten
certyfikat na poziomie B2. Uczniowie naszych, niestety, zlikwidowanych
gimnazjów – cofnijmy się jeszcze, chcę o tym powiedzieć – potrafią zdać na
poziomie B2, np. w ubiegłym roku 34 osoby z angielskiego zdały ten certyfikat
na tym poziomie, a poziom B2 to jest poziom, którym się muszą wykazać
absolwenci studiów wyższych, więc naprawdę nasi uczniowie na tym poziomie
zdają tak te egzaminy. Chcę podziękować lingwistom naszych placówek
oświatowych za zaangażowanie, bo widać to zaangażowanie, bardzo dużo
konkursów językowych i to przynosi naprawdę dobre efekty. Chcę też
podziękować za tę inicjatywę dla pracowników, pedagogów zespołów szkół,
a w szczególności szkoły nr 14, za inicjatywę uczenia ekonomii, uczenia
oszczędzania i jak gdyby szacunku dla pieniądza, bo on się nie drukuje, on
ciężko przychodzi. Jak zaczniemy od tych młodych pokoleń, to naprawdę
zostanie kiedyś dobrze spożytkowane.
Oprócz tej pracy z uczniem bezpośredniej mamy inwestycje w poprawę jakości
naszych obiektów. Państwo widzicie, jak zmieniają się nasze placówki, jak one
wyglądają, jak są doposażane, ile inwestujemy w tablice interaktywne, w nową
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jakość, w nowe boiska – to jest akurat jedno z boisk przy „czternastce”, za
chwilę będą przy kolejnych, mamy też, tu są konkretne kwoty, jakie wydajemy
z budżetu miasta. Chcę zwrócić Państwa Radnych i tych wszystkich, którzy
będą kiedyś nas oglądać, czy nas oglądają, uwagę na jedną rzecz.
Drodzy Państwo! Przy tych budżetach, które mamy w Ostrowcu
Świętokrzyskim, to subwencja, którą otrzymujemy, oświatowa, pokrywa nasze
wydatki w 57% w 2017 r., ale już w 2018 pokrywa tylko w 52%. Więc
pozostałe 40 kilka procent dokładają Państwo Radni. Miasto dokłada
z podatków, z własnych dochodów, do tej oświaty. I na to zwracam uwagę.
Zobaczcie Państwo, ile ta oświata miasto kosztuje i ile na tę oświatę miasto
przeznacza. Więc pokazuję, że to jest proces ciągły. Z niepokojem go
obserwuję, bo tendencja jest zachwiana, bo zaczynamy dopłacać z roku na rok
coraz więcej. Przejdźmy dalej.
To są ostatnie wizytacje w naszych placówkach, ponad 500 laptopów. Dwa
nowe boiska, nowoczesna szatnie, gdzie są świetne boksy, remonty w tych
placówkach – też dużym wysiłkiem dyrektorów i pracowników szkół, bo widzę
też zaangażowanie z tej strony. To jest naprawdę ważna inwestycja i to jest
inwestycja – mamy też radnych, pedagogów, nauczycieli. Ja pamiętam też,
kiedy były wnioski o to, aby zwiększyć stypendia, ja wiem, że uczniowie nie
uczą się dla pieniędzy, ale też miło, kiedy możemy powiedzieć, że ci najlepsi
mają zwiększone stypendia o 100% i że nie żałujemy tutaj i mamy tę możliwość
wyróżnić tych najlepszych z najlepszych. I co też ważne? Chcę też przypomnieć
o jednej rzeczy. Nie wszystko, co było kiedyś, było złe. I cieszę się, że wspólnie
z pracownikami oświaty przywróciliśmy „Srebrną Tarczę”, bo możemy
pokazać, że warto wyróżnić tych uczniów takim odznaczeniem, takim
symbolem.
Polityka społeczna. Tutaj chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ta polityka
społeczna to jest ważny obszar, ale nie należy go traktować jako pomoc
społeczną, bo ja życzyłbym sobie i wszystkim, abyśmy mieli jak najmniej tej
pomocy społecznej w naszym mieście. I tutaj chcę podziękować pracownikom
MOPS-u, nie najlepiej wynagradzanym, a ciężko pracującym, gdzie
niejednokrotnie są osoby, które korzystają z pomocy MOPS-u, więcej tej
pomocy uzyskują niż ten pracownik zarabia. I to jest przykre. To nie jest
budujące i to nie daje takiego pozytywnego efektu na przyszłość, bo
wielokrotnie rozmawiam z przedsiębiorcami, okazuje się, że jest grupa, która
nie jest zainteresowana pracą. I to akurat jest przykre. Mamy tutaj bardzo wiele
programów. Ja bardzo ostrożnie podchodzę do tych programów. Tutaj
realizujemy wspólnie z powiatem, z PCPR-em, z jednostkami zewnętrznymi,
wiele projektów unijnych, one przynoszą naprawdę efekty. I to jest ciężka,
naprawdę ciężka praca w pomocy socjalnej, w polityce społecznej. Ktoś, kto
tego nie dotknął, ktoś, kto tego nie widzi, nie do końca zdaje sobie sprawę, ile to
jest problemów.
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Ostrowiec dba bardzo o seniorów. Przypomnę program, który wprowadziliśmy
w poprzedniej kadencji i który tak się przyjął, że nie sposób z niego
rezygnować, i nie zamierzam z niego rezygnować. I ten „Aktywny Senior” to
jest coś wyjątkowego, coś naprawdę pożytecznego, coś, o czym przekonałem się
wielokrotnie i o czym mówią nasi mieszkańcy. Drodzy Państwo! Tej samotności
mówimy „nie”, bo człowiek zamknięty w czterech ścianach to jest tragedia.
I chcemy uniknąć tych tragedii. Stąd to zaangażowanie, aby ci nasi seniorzy byli
aktywni i żeby mieli możliwości różnych aktywności. Tutaj podziękowania też
dla pracowników MOSiR-u, naszych jednostek, ponieważ naprawdę jesteśmy tu
bardzo elastyczni, mamy wiele programów dedykowanych naszym seniorom.
Drodzy Państwo! To też jest pomysł współpracowników, naszych pań
pracujących w urzędzie, które wyszły z taką inicjatywą i która się świetnie
przyjęła. „Witamy na mlecznej gali VIP-ów” – nowych VIP-ów naszego miasta,
naszych nowonarodzonych mieszkańców. I tu macie Państwo przykład dwóch
szczęśliwych mam ze swoimi dziećmi. Dwa razy w roku mamy organizujemy
takie wydarzenia. Tu chwilę się zatrzymam i powiem, że staramy się zadbać
o tych, którzy będą przyszłością naszego miasta, narodu, o tych, którzy będą
kiedyś nami kierować, współpracować. I warto w tę naszą najmłodszą część
społeczeństwa mocno inwestować, stąd inwestujemy w nasze przedszkola.
Drodzy Państwo, nie ma problemu z dostaniem się do przedszkola, nie ma
problemu z miejscami. Chcę podziękować firmom zewnętrznym, które
prowadzą żłobki, bo też jest taka inicjatywa i też się to świetnie przyjęło.
Drodzy Państwo! Jeżeli chodzi o tę politykę, to niestety, Program 500+ nie
przełożył się wprost na liczbę urodzeń. To jest problem w wielu miastach,
w Ostrowcu również. Mam odwagę o tym mówić, że mimo wszystko ta liczba
mieszkańców maleje. Staramy się zatrzymać tę tendencję sprzedając działki,
budując nowe bloki, sprzedając mieszkania i zachęcając innych mieszkańców do
tego, aby osiedlali się w Ostrowcu. To się udaje, tu chcę też podziękować, bo
ostatnio też słyszałem, że część osób z Anglii wróciło do Ostrowca, to pokazuje,
że warto w tym mieście też zamieszkać i powrócić.
Drodzy Państwo! Jeden z kolejnych obszarów, to kultura i dziedzictwo
narodowe. Chciałbym pokazać, gdybyśmy mogli teraz przejść do kultury
i dziedzictwa narodowego, ok, tu jeszcze chwila z aktywnym seniorem, ale to
proszę dalej. Miasto angażuje się też w takie programy, dzięki naszym radnym,
związane z profilaktyką prozdrowotną. Nie jest to zadanie „wprost” miasta, ale
lepiej zapobiegać niż później leczyć. Stąd takich programów w poprzedniej
kadencji było wiele. To nasi radni wystartowali pierwsi z inicjatywą szczepienia
przeciwko pneumokokom, a później ten program wszedł jak gdyby do projektu
rządowego, to miłe, że nasi radni mieli tu inicjatywę i wyprzedzili pewne
decyzje odgórne.
Szanowni Państwo! To dziedzictwo kulturowe i obszar działalności naszych
jednostek. Tak od lat wyglądał budynek przy ul. Polnej. On jest na wielu
zdjęciach i w pamięci naszych mieszkańców. Tak to wyglądało. Niewiele osób
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wierzyło w sukces, że uda się to wyremontować. I drodzy Państwo,
wstrzeliliśmy się w przysłowiową „10”, bo gdyby dzisiaj ogłaszać przetarg – nie
byłoby miasta stać na wybudowanie takiego obiektu, nie byłoby takich
pieniędzy, aby taki obiekt, jak widzicie Państwo na tym slajdzie, uzyskać,
zbudować, wyremontować, przywrócić. To będzie okno na świat w obszarze
kultury, dla naszych mieszkańców, naszych gości i życzyłbym wszystkim nam,
aby ktoś po latach nam mógł powiedzieć tak, jak zdobywca prestiżowej nagrody
Grammy, Pan Włodzimierz Pawlik, który powiedział kiedyś, że swoje pierwsze
kroki w kulturze stawiał 50 lat temu na deskach ZDK. Życzyłbym sobie,
powtórzę się jeszcze raz, żebyśmy mogli się doczekać, że ktoś po latach
powiedział, że swoje pierwsze kroki postawił w Ostrowieckim Browarze
Kultury. Drodzy Państwo! To jest slajd, zdjęcie z naszej nowej biblioteki, w tym
Ostrowieckim Browarze Kultury, którego nam będą zazdrościć inni, będą się
mieściły 3 instytucje: miejska bibliotek, Biuro Wystaw Artystycznych
o ugruntowanej pozycji – i Miejskie Centrum Kultury, które ma tętnić życiem
z korzyścią dla naszych mieszkańców. Naprawdę ten obiekt chcemy już po
wakacjach oddać do użytku, ostatnie szlify, przygotowania do tego, aby to było
właściwie przygotowane. Chcę podziękować, bo pracownicy tych instytucji
zaangażowani, którzy organizują wiele imprez – macie tutaj Państwo
wyszczególnione, ile tylko i wyłącznie w ubiegłym roku było różnych
przedsięwzięć kulturalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim dla naszych
mieszkańców i dla naszych gości. Jestem przekonany, że takich imprez teraz,
w takich warunkach, jakie mamy, będzie dużo więcej.
Drodzy Państwo! Sport, kultura fizyczna, rekreacja. Należą się słowa uznania
moim poprzednikom: Prezydentowi Wilczyńskiemu, Prezydentowi Szostakowi,
Prezydentowi Kałamadze i Prezydentowi Janiszewskiemu – którzy od samego
początku też stawiali na ten sport. Historia KSZO to jest historia 90 lat, akurat
w tym roku mamy 90 lat Klubu Sportowego KSZO. Budowanie tego sportu nie
odbywa się z dnia na dzień, to jest proces ciągły, to przechodzi z dziadka na
ojca, z ojca na syna. I ten klimat sportowy w Ostrowcu czuć. Samo to, że miasto
też dokonało takiego rebrandingu, przeszliśmy na te kolory kojarzone też
z barwami KSZO, pomarańczowo – czarne, świadczy o tym, że jest olbrzymie
zainteresowanie. Na tych naszych obiektach, rewelacyjnych obiektach,
obiektach, które powstały wysiłkiem wielu lat, tętni życie i mamy świetne
wydarzenia sportowe. Proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy 7 wydarzeń
w ubiegłym roku tylko o charakterze takim ogólnopolskim i międzynarodowym.
Naprawdę, wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do Ostrowca, podkreślają, że
naprawdę są komfortowe warunki. Ostatnia niedziela i olimpiada młodzieży,
i podsumowanie części boksu, i nasi bokserzy, z Ostrowca, złoci medaliści – tu
trzeba podziękować trenerom, jubileusz trener Cioch obchodził, i środowisku,
bo to jest praca z dziećmi, najtrudniejsza praca z dziećmi, i ona przynosi efekty.
Drodzy Państwo! Niestety, to też chcę podkreślić i zwrócić uwagę, że cały
ciężar tego utrzymania tego sportu spadł w większości na miasto. I to jest
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problem. Bo to miasto przejęło na siebie ciężar finansowania piłki nożnej, piłki
siatkowej, piłki ręcznej, boksu, waterpolo, czy innych dyscyplin. Tu naprawdę
chciałoby się, żeby te proporcje się troszkę odmieniły. Mamy też ambicje na to,
aby nasza piłka nożna była naprawdę na lepszym poziomie, zobaczymy, jakie
tutaj będą kolejne kroki.
Drodzy Państwo! Kosztowało to zdrowia nas, olbrzymi wysiłek, dziękuję
współpracownikom, dziękuję firmom, które realizowały to przedsięwzięcie
„Rawka od Nowa” – budowa otwartych basenów przy naszym kompleksie. Tyle
kłopotu i tyle złych emocji, to tylko wiedzą ci, którzy to przeżyli. Chcę
podziękować Pani Wiceprezydent za te stresy, które wtedy miała,
współpracownikom z Wydziału Infrastruktury Komunalnej. Po prostu powiem
tak: nic tak nie boli jak sukces innych. Niektórzy nie mogą przejść do porządku
dziennego nad tym i to jest, niestety, takie bardzo przykre. A dzisiaj chciałoby
się korzystać z takich obiektów, tak? Ja już nie chcę tu rozwijać tematu.
Drodzy Państwo! Żeby uświadomić i pokazać skalę, to zobaczcie Państwo, że
w ciągu 2 miesięcy sprzedaliśmy 55 tys. biletów. 55 tysięcy wejść na otwarte
baseny, ktoś tam się nauczył pływać, ktoś mile spędził cały dzień w dobrych,
komfortowych warunkach i jestem przekonany, że w tym roku pobijemy ten
rekord sprzedaży biletów. Bo chcę też podkreślić i powiedzieć, że wysiłkiem
tutaj współpracowników rozbudowaliśmy jeszcze te otwarte baseny, na przekór
tym, co na nas donosili, jeszcze jest tam rozbudowa, ona się już skończyła
i myślę, że w czerwcu, na wakacje, otworzymy – Państwo zobaczycie kolejne
dodatkowe elementy w tym obszarze. Bo to służy naszym mieszkańcom,
naprawdę, to jest nasze wspólne dobro i cieszę się bardzo, że mamy takie
obiekty. Tu, ja już wspomniałem o tych sekcjach, o tej historii i o tych
inicjatywach sportowych, i nie tylko sportowych, kulturalnych, rozrywkowych,
które są na naszych obiektach. Nie jestem szczęśliwy i zadowolony z sytuacji,
myślę, że Państwo też, w piłce siatkowej, ale też zobaczymy, czym się to
skończy.
Chcę zwrócić uwagę, to jest też w ramach dbania o zajęcia sportowe z dziećmi,
i też kontynuowanie programu, który kiedyś był zapoczątkowany, „Akademia
pływacka”, liczba dzieci, która się uczy, współzawodnictwo sportowe szkół – to
pokazuje, że Ostrowiec jest tu potęgą. Jeżeli chodzi o młodych zawodników,
o szkółki piłkarskie, to też wyrastamy tutaj na lidera, bo muszę powiedzieć, że
tylu młodych piłkarzy, sportowców, na naszych boiskach widzieć, to naprawdę
budujący obraz i też może któryś z nich osiągnie sukces na miarę
Lewandowskiego bądź Piątka.
Drodzy Państwo! Tu akurat mi jest niezręcznie mówić o sobie. Jest to
najtrudniejszy obszar, narażony na olbrzymie złe rzeczy. Nie jest to miłe, co się
wydarzyło ze świętej pamięci Prezydentem Gdańska, nie jest to miłe, co się
wydarza z innymi samorządowcami i nie jest to budujące, kiedy trzeba się bać
o to, co jest najcenniejsze – zdrowie i życie. Ja nie chcę tutaj przechodzić dalej
do dyskusji w tym obszarze.
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Chcę podziękować z tego miejsca mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego za
to, że miałem możliwość wygrania wyborów w takim stylu, z takim wynikiem.
Chcę podziękować mieszkańcom miasta i powiatu za to, że zagłosowali na
Państwa Radnych, na radnych z mojego klubu i na radnych, którzy są dzisiaj
radnymi w mieście i radnymi w powiecie. I za to, że mamy dzisiaj możliwość
rozsądnej – powiem o mieście – rozsądnej współpracy i za to dziękuję.
Drodzy Państwo! Chcę podziękować też radom osiedlowym, to jest ważny
element w strategii zarządzania, bo te rady osiedlowe, to jest taki bezpośredni
łącznik pomiędzy mną a bezpośrednio mieszkańcem. Jestem zwolennikiem tych
rad, bywam na tych spotkaniach i cieszę się, że te rady funkcjonują i chcę
podkreślić, że ten program dla tych rad, dzielnice od nowa, przyjął się, mamy
możliwość, że rady współdecydują i mają pieniądze, aby na swoim osiedlu coś
z takich drobnych rzeczy zrobić. I że to wszystko jest.
Chcę też pokazać, że mimo tego, że nie mieliśmy obowiązku, wyszliśmy
z inicjatywą, dopiero później ustawodawca narzucił niektórym samorządom
budżety obywatelskie, partycypacyjne. My wyszliśmy sami, z własnej
inicjatywy i do dzisiaj nie mamy obowiązku, bo akurat miasto Ostrowiec nie
mieści się w tym obszarze, który musi mieć ten budżet partycypacyjny, ale
mamy go, cieszymy się, on się przyjął. Państwo widzicie liczbę głosów, liczbę
wniosków, mamy aktywne grupy, mamy aktywnych inicjatorów i mamy, są
ciekawe pomysły na to, żeby je realizować. I ten budżet obywatelski jest też
taką dobrą rzeczą dla naszych mieszkańców i nie zamierzam z tego budżetu
rezygnować.
Drodzy Państwo! Mamy się czym pochwalić. Naprawdę, możecie być Państwo
dumni, bo mamy co pokazać, a w szczególności porównać się z innymi
miastami, z innymi samorządami. Ja nie mówię, że nie może być lepiej, zawsze
może być lepiej, zawsze może być jeszcze sprawniej. I ku temu dążymy. Ale
pozycja wyjściowa Ostrowca i to, że ten raport powstał, no to jest wyjątkowa
rzecz, bo to zostanie na pokolenia. I do tego będą sięgać inni, po latach.
I możecie być Państwo dumni, że mamy dzisiaj taką sytuację startową
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale mówiłem, jakim to się odbyło wysiłkiem.
Współczuję innym samorządom, które objęły długi, kłopoty i bałagan.
Współczuję, bo to jest naprawdę ciężka praca, a to jest praca na rzecz nas
wszystkich.
Szanowni Państwo! To jest tylko taki wycinek prezentacji (załącznik nr 7 do
protokołu), Państwo macie przed sobą te szczegółowe materiały, bardzo
obszerne, bardzo merytoryczne i myślę, że w czerwcu, na kolejnej sesji,
będziemy mieli możliwość o tym jeszcze porozmawiać. Z tego miejsca bardzo
serdecznie dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – My również bardzo dziękujemy,
Panie Prezydencie, za tak obszerne informacje. Myślę, że Państwo Radni
zapoznają się z materiałami, które żeśmy dostali tym bardziej, że dyskusja nad
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samym raportem zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odbędzie się na
sesji absolutoryjnej, czyli w czerwcu.
W związku z powyższym, drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad, mianowicie „Podjęcie uchwał w sprawie:”.
AD V/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Jako pierwsza: zmiany
siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Trzeciaków 35. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji
o przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M.Łata –
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowna Rado! Komisja Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 28 maja pozytywnie
zaopiniowała uchwały – pozycja nr 1, pozycja nr 5, pozycja nr 12
i pozycja nr 13. Te właśnie uchwały były pozytywnie zaopiniowane. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję również. Czy mają
Państwo jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. Jeśli nie
ma pytań, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyski,
ul. Trzeciaków 35. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych jest
przeciw? Również proszę… Już mamy wynik głosowania. Stwierdzam, że
uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany siedziby Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/53/2019 - załącznik nr 9 do protokołu.
2) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – W związku z tym
przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję ds. Rodziny i Komisję Samorządową. Poproszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii komisji, jako pierwszego
poproszę Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
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Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Proszę bardzo,
Przewodniczący Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Czy jakieś
pytania, uwagi do tego projektu uchwały Państwo mają? Nie widzę, w związku
z czym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Kto z Państwa Radnych jest
za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto
z Państwa Radnych jest przeciw? Również proszę o zagłosowanie. I kto się
wstrzymał? Jedna osoba jeszcze nie wysłała. Dobrze. Czyli stwierdzam, że
uchwała została przyjęta 19 głosami za.
Radni RM – 19 głosami za – podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 10 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/54/2019 - załącznik nr 11 do protokołu.
3) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 –
2023. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję ds. Rodziny, Komisję
Budżetu i Komisję Samorządową. Poproszę Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii komisji. Jako pierwszego poproszę Przewodniczącego
Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M.Giemza – Pani Przewodnicząca!
Komisja ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo.
I Przewodniczący Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Czy mają
Państwo jakieś uwagi bądź zapytania do tego projektu uchwały? Nie widzę.
W związku z powyższym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Kto z Państwa Radnych jest za
podjęciem uchwały – poproszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto
22

z Państwa Radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
lata 2019 – 2023 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 12 do
protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/55/2019 - załącznik nr 13 do protokołu.
4) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Samorządową. Poproszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie
opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Czy jakieś
uwagi bądź zapytania Państwo Radni mają? Bardzo proszę, Pan Radny Marcin
Marzec.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Ja mam takie pytanie,
czy projekt tych zmian, które są zaproponowane, był konsultowany ze
środowiskiem, bo ja trochę przeprowadziłem prywatnych rozmów i takie mam
sprzeczne informacje. Czy po prostu było to konsultowane? Są tu pewne uwagi
co do tych niektórych elementów. Poza tym pytanie, czy oznaczenie „Taxi
Ostrowiec” nie będzie mogło wpłynąć na sugerowanie co do jednej z korporacji,
która istnieje o takiejże nazwie, czy to w jakiś sposób nie będzie zaburzeniem tej
co do konkurencji pozostałych podmiotów.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo.
Wiceprezydent Miasta – P.Dasios – Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni!
Myślę, że tu Pani Naczelnik Duda odpowie na to pytanie.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – B. Duda – Pani Przewodnicząca!
Szanowni Państwo! Otóż, ta uchwała niejako została wprowadzona na wniosek
właśnie taksówkarzy, którzy zgłosili się z takiego prozaicznego powodu.
Ponieważ nikomu nie przeszkadzały dotychczasowe oznaczenia i treści, które
zostały na poszczególnych emblematach zamieszczone, natomiast jakość
materiału – ponieważ nowsze auta mają elementy plastikowe i po prostu te
naklejki nie utrzymywały się na nich, właściwie magnesy nie utrzymywały się
na nich, w związku z tym zaproponowaliśmy emblematy w formie takiej
klejonej. Natomiast jest to wyróżnik miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i nikt
nie wyobraża sobie, żeby nazwa miasta była w jakiś tam sposób skrócona.
Natomiast my nie kwestionujemy innych emblematów, które są na przykład na
elementach świetlnych i żadnych uwag co do treści, czy to na tych elementach,
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które są za szybą, czy do tych, które są na samej karoserii, zupełnie nikt tego nie
kwestionował.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Radny
Włodzimierz Sajda proszę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Ja
to się trochę dziwię, że takie właśnie coś nie było brane pod uwagę,
przewidziane, że tak może być. Bo przecież są karoserie plastikowe i metalowe,
i to powinno być wzięte pod uwagę. Jest XXI wiek i rozum musi pracować tak,
jak powinien pracować, a nie co trochę zmieniać. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Czy ktoś z Państwa chciałby
zabrać głos? Radny Dariusz Kaszuba, proszę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Szanowni Państwo! Odnosząc się do tego, co przed chwilą zostało powiedziane
przez kolegę radnego Sajdę, pragnę przypomnieć, że przecież niedawno
przyjmowaliśmy emblemat, który zawiera wizerunek herbu naszego miasta.
I tutaj jak mantrę powtórzę, że wizerunek herbu powinien być wreszcie
zaadaptowany do wskazań Komisji Heraldycznej, bo wizerunek, który mamy to
jest zgodny z – owszem – uchwałą, ale jeszcze Miejskiej Rady Narodowej
z września 1988 r., więc on wymaga poprawy. I tutaj wkrada się pewien chaos,
no bo najpierw Urząd Miasta wydaje na koszt gminy – bo tutaj, jak czytamy, te
emblematy będą również na koszt gminy wydawane – wydaje jeden wzór
oznaczeń, teraz wprowadza się drugi wzór oznaczeń. Jeden wzór oznaczeń
zawierał herb, drugi typ oznaczeń zawiera logotyp – ja w tej sprawie składałem
interpelację i otrzymałem informację, że do promocji miasta, jest obecnie
wykorzystywany nowoczesny piktogram, w formie tego logotypu, w barwach
pomarańczowo – czarnych. Ale sami widzimy, że wkrada się tutaj chaos, bo
jeżeli otworzymy następną uchwałę, to już widzimy wizerunek herbu, jeżeli
patrzymy na prezentację i widzimy dach nad nową halą targową, to widzimy
herb, na taksówkach i witaczach będziemy widzieli logotyp – no chyba pora to
jakoś uporządkować, oczywiście łącznie z poprawą wizerunku herbu. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze
jakieś pytania bądź wnioski do projektu uchwały Państwo mają? Nie widzę,
w związku z powyższym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały – proszę o naciśnięcie
przycisku oraz podniesienie ręki do góry. I tak samo – kto z Państwa jest
przeciw? I kto się wstrzymał? Jeszcze Panią Radną Morycińską poprosimy
o zagłosowanie. To jeszcze raz poprosimy, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 18
głosami za i wstrzymującymi się 2 uchwała została podjęta.
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Radni RM stosunkiem głosów: 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 2 wstrzymujących się – podjęli uchwałę w sprawie dodatkowych oznaczeń
taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/56/2019 - załącznik nr 15 do protokołu.
5) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad
zabytkami miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2023.
Chciałabym zaznaczyć, że otrzymaliśmy autopoprawkę do projektu uchwały –
w załączniku do projektu uchwały – w poz. 128 wykazu zabytków
nieruchomych i stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji
zabytków, obejmującego łącznie 194 obiekty na terenie miasta, widnieje dawna
nazwa ulicy, tj. „ul. Stanisława Brody” zamiast obecnie obowiązującej nazwy
„ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego” – tak, że proszę Państwa o naniesienie tej
autopoprawki w projekcie uchwały.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta,
Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisję Budżetu. Proszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii komisji. Jako pierwszego
poproszę Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Jeszcze raz
poproszę, mimo iż Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu już
zaznaczał, ale prosiłabym jeszcze raz o przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M.Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo.
I Przewodniczący Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Komisja
Budżetu również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Czy mają
Państwo jakieś uwagi czy zapytania do projektu uchwały? Radny Kaszuba
proszę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Szanowni Państwo! Pragnę dopytać, bo lektura tego obszernego, ciekawego
materiału, pochłonęła naprawdę sporo czasu. Pragnę dopytać o stronę 88, bo tak
zanim przejdę do meritum swojej wypowiedzi, chciałem dodać, że tak naprawdę
czytając o ilości zabytków na terenie naszego miasta, które nie jest miastem
najstarszym w naszym regionie, jednak mamy się czym pochwalić. No brakuje
informacji, które mogłyby dotrzeć do zwiedzających nasze miasto, bo do
radnych na pewno dotrze materiał, który otrzymaliśmy na dzisiejszą sesję. Ale
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czy to jest właściwy przekaz i wystarczający? Na pewno nie. Dlatego też
wróciłbym do tego, że warto zwrócić uwagę na to, by ludzie z zewnątrz mieli
okazję trafienia do tych miejsc, niektórych oczywiście, wymienionych w tym
materiale uchwały, którą za chwilę będziemy głosować, i aby znaleźli,
chociażby za pomocą tablic informacyjnych, kodów QR, informacje, które będą
docierały szerzej. Warto także taką trasę promować, chociażby na stronach
internetowych naszego miasta, stronie urzędu i innych. Zaś wydaje mi się, że
jest to zaniedbane, jeżeli chodzi o kwestie informacyjno-turystyczną.
A odnosząc się do materiału na stronie 88 – pragnę zapytać projektodawcę, czy
w poz. 14 – działka nr 83 cmentarza przy ul. Denkowskiej obejmuje wyłącznie
cmentarz ofiar II wojny światowej żołnierzy i partyzantów polskich
i radzieckich? Czy to jest działka obejmująca całość cmentarza, bo widzimy, że
poniżej cmentarz parafialny jest z tą samą numeracją działki?
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo.
Wiceprezydent Miasta – D. Smoliński – Pani Przewodnicząca! Szanowni
Państwo! Wskazane obiekty i zespoły obiektów w 3 kolumnie są to obiekty
przekazane przez Konserwatora Zabytków i wpisane do listy Konserwatora
Zabytków, więc musimy tutaj mówić o obiektach i zespołach obiektów, które
znajdują się na tych samych działkach.
Radny D. Kaszuba – Ad vocem, jeśli można, to w tej sytuacji, czy jest możliwe
dodanie informacji? Bo jest ona zupełnie niepełna, dlatego że na cmentarzu przy
ul. Denkowskiej jest także duża kwatera żołnierzy I wojny światowej rosyjskich,
austro-węgierskich, a także żołnierzy wojny obronnej 1939 r., która także
kwalifikuje się w tym miejscu do ujęcia w opisie, a ujęta nie jest. Czy jest
możliwość uzupełnienia tej informacji? Że jest to także cmentarz prawem
chroniony żołnierzy wielkiej wojny, czyli I wojny światowej?
Wiceprezydent Miasta – D. Smoliński – Tutaj jeżeli chodzi o listę obiektów
w gminnej ewidencji zabytków, jest ona wskazywana przez Konserwatora
i przez niego uzgadniana, tak więc jedynie tutaj wnioskowanie do Konserwatora
Zabytków do ujęcia ewentualnie takiego obiektu daje taką możliwość. Więc to
lista pełna, którą otrzymaliśmy od Konserwatora Zabytków, i została ta lista
z nim uzgodniona.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję. Rozumiem, że w tej sytuacji złożenie interpelacji
nada bieg sprawie do przekazania dalej do Konserwatora Zabytków. Bo ta
informacja jest zdecydowanie niepełna w tym miejscu. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję również. Czy jeszcze
jakieś pytania Państwo mają do projektu uchwały? Nie widzę, w związku
z powyższym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
na lata 2019 – 2022. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały –
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw –
również proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. I kto za Państwa się
wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego
programu opieki nad zabytkami miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2019
– 2022 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/57/2019 - załącznik nr 17 do protokołu.
6) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Kolejny projekt uchwały
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, dotych działek gruntu
położonych przy ul. Iłżeckiej. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
mają jakieś pytania bądź wnioski do projektu uchwały? Nie widzę, w związku
z powyższym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności gruntowej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały –
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw – proszę
o oddanie głosu. I również – kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam,
że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia służebności
gruntowej (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/58/2019 - załącznik nr 19 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Szanowni Państwo! Proponuję
10 minut przerwy. Dziękuję bardzo.
Przerwa w obradach trwała od godz. 15.36 do godz. 15.58.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Myślę, że Pani Sekretarz i Pan
Prezydent niebawem dołączą. Drodzy Państwo! Wznawiamy obrady.
7) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Przechodzimy do punktu 7,
tj. ustanowienia służebności gruntowej, dotyczy działek gruntu położonych
przy ul. Świętokrzyskiej. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Szanowna
Pani Przewodnicząca! Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez
komisję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Bardzo dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym
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poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności
gruntowej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały – proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw –
również proszę o oddanie głosu. I kto się wstrzymał? Mamy już wyniki.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia służebności
gruntowej (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/59/2019 - załącznik nr 21 do protokołu.
8) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie sprzedaży działek gruntu. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Czy mają
Państwo jakieś wnioski bądź uwagi do projektu uchwały? Nie widzę.
W związku z powyższym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
sprzedaży działek gruntu. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały –
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa się wstrzymał
bądź jest przeciw – również proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działek gruntu
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/60/2019 - załącznik nr 23 do protokołu.
9) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania
wieczystego. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Czy do tego projektu uchwały
mają Państwo jakieś zapytania bądź wnioski? Nie widzę, poddaję pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania
wieczystego. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały – proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? I kto się
wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta
jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania umowy prawa
użytkowania wieczystego (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 24
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/61/2019 - załącznik nr 25 do protokołu.
10) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały – zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Miasta i Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie
opinii komisji. Jako pierwszego poproszę Przewodniczącego Komisji Strategii
i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma
pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym poddaję pod
głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały – proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto z Państwa się
wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 26 do
protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/62/2019 - załącznik nr 27 do protokołu.
11) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Kolejny projekt uchwały
w sprawie zmiany udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta oraz Komisję Budżetu. Poproszę Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii komisji. Jako pierwszego poproszę Przewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta - K. Stelmasik – Komisja
zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały.
29

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo.
I Przewodniczący Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Czy mają Państwo
pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję w związku z tym pod
głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu. Kto z Państwa Radnych jest za
podjęciem uchwały – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest
przeciw? Bądź kto się wstrzymał z Państwa? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż
uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/63/2019 - załącznik nr 29 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Drodzy Państwo! Zanim
przejdziemy do dwóch kolejnych projektów uchwał dotyczących skarg –
chciałam Państwu przypomnieć, że obowiązuje nas klauzula RODO. W związku
z powyższym przy rozpatrywaniu tych projektów uchwał posługujemy się
terminem „skarżący” lub „osoba skarżąca”, nie wymieniamy nazwisk osób,
które złożyły skargi.
8) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Podtrzymania stanowiska
w przedmiocie bezzasadności skargi na działalność Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Projekt uchwały był opiniowany przez wszystkie
komisje Rady Miasta. Proszę Przewodniczących o przedstawienie opinii. Jako
pierwszego poproszę Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Pani Przewodnicząca!
Komisja ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
również pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przedstawił już nam swoją
opinię, ona była – oczywiście – pozytywna. Przewodniczący Komisji Budzetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo.
I Przewodniczący Komisji Samorządowej.
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Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Czy mają Państwo
jakieś uwagi, zapytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku
z powyższym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podtrzymania
stanowiska w przedmiocie bezzasadności skargi na działalność Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem
uchwały – proszę o naciśnięcie przycisku oraz podniesienie ręki. Kto jest
przeciw? I kto się wstrzymał? Również proszę o oddanie głosu. Dziękuję.
Stwierdzam, iż uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie podtrzymania stanowiska
w przedmiocie bezzasadności skargi na działalność Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 30
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/64 /2019 - załącznik nr 31 do protokołu.
9) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Kolejna: rozpatrzenie skargi
na Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Projekt uchwały był opiniowany przez wszystkie komisje
Rady Miasta. Proszę Przewodniczących o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Pani Przewodnicząca!
Komisja ds. Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
również pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu również przedstawił nam swoją opinię.
Poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo.
I Przewodniczący Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Czy mają Państwo
jakieś pytania bądź wnioski do projektu uchwały? Pan Radny Kamil Stelmasik.
Radny K.Stelmasik – Chciałem zwrócić uwagę, że te dwa projekty uchwał
rozpatrywała również nowo powołana Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
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Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Oczywiście, że tak. Czy jeszcze
jakieś wnioski bądź pytania? Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek
Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto z Państwa Radnych jest za
podjęciem uchwały – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto
z Państwa jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 w Ostrowcu
Świętokrzyskim (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 32 do
protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/65 /2019 - załącznik nr 33 do protokołu.
10) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację
projektu o nazwie „Razem Raźniej” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .
Projekt uchwały opiniowany był przez Komisję ds. Rodziny, Komisję Budżetu
i Komisję Samorządową Rady Miasta. Proszę Przewodniczących Komisji
o podanie opinii komisji. Poproszę Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Przewodniczący
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Czy są jakieś pytania
bądź wnioski do projektu tej uchwały. Nie widzę. Poddaję pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację
projektu o nazwie „Razem Raźniej” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kto z Państwa Radnych jest
za przyjęciem uchwały – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto
z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwałę
przyjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie i realizację projektu o nazwie „Razem Raźniej” realizowanego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 34 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/66/2019 - załącznik nr 35 do protokołu.
11) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie
opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Komisja
Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Czy Państwo mają
pytania bądź uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym poddaję
pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. Kto z Państwa Radnych jest
za przyjęciem uchwały – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto
z Państwa Radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że
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 36 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/67/2019 - załącznik nr 37 do protokołu.
12) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Kolejny projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r., to jest nowy projekt uchwały, wniesiony dzisiaj do
porządku obrad. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu.
Przewodniczącego Komisji proszę o przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Komisja
Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma
uwagi bądź zapytania do projektu uchwały? Nie widzę, w związku
z
powyższym
poddaję
pod
głosowanie
projekt
uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały –
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Radny Sajda – poprosimy o oddanie głosu. A może jeszcze
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raz, bo za słabo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 38 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/68/2019 - załącznik nr 39 do protokołu.
13) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Kolejny projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Przypominam Państwu
Radnym o konieczności wymiany załączników do projektu uchwały.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę
Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Czy mają Państwo
jakieś zapytania do projektu uchwały? Radny Czeremcha, proszę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Goście!
Projekt uchwały, w objaśnieniu na stronie 13, w pozycji 2, wprowadza nowe
przedsięwzięcie o nazwie „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych
w Ostrowcu Świętokrzyskim w obrębie ulicy Samsonowicza, budowa dróg
dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, o łącznej kwocie
nakładów 1.450 tys. zł. Tutaj chciałbym zapytać o więcej szczegółów
dotyczących tej inwestycji, czyli tak te parkingi, na ile samochodów są
przewidziane, jakie są drogi dojazdowe i prosiłbym o bliższe naświetlenie tej
sprawy. Oraz w punkcie 5 – „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym
potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie
miasta”, „Rozbudowa centrum monitoringu wraz z przeniesieniem monitoringu”
– tutaj zwiększa się wydatki o kwotę 589.170 zł, w tym w roku 2020 o kwotę
256.045 zł i w 2022 – o kwotę 33.125 zł – tu bym również prosił o objaśnienie,
których obszarów dotyczy. Dziękuję.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szczegółową informację uzyska Pan od
Naczelnika Kowalskiego, ale tak w skrócie – jeżeli chodzi o pierwsze pytanie
Pana Radnego, to otwiera się furtka skorzystania z pieniędzy zewnętrznych, stąd
chcemy złożyć wniosek Samsonowicza – Rudzka, to są tereny skupywane przy
Samsonowicza, w obrębie Samsonowicza i Rudzkiej, chcemy skorzystać
i złożyć wniosek na budowę dróg, jak i ten odcinek wcześniejszy – tzw. droga
na trzecią bramę. Zobaczymy, na ile te pieniądze jesteśmy w stanie pozyskać.
Ale tak, jak mówię, to jest na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”, program
funkcjonalno-użytkowy w dokumentach u Naczelnika Kowalskiego.
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Jeżeli chodzi o monitoring, to on jest podzielony na dwa etapy. W tym roku
przenosimy centralę monitoringu z budynku Komendy Powiatowej Policji do
budynku MOMP-u. Natomiast w przyszłym roku rozbudowywujemy o kolejne
kamery i to jest tym spowodowane i podzielone na raty. Ale szczegółowe
informacje Naczelnik na piśmie Panu przekaże. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Czy jeszcze jakieś
pytania Państwo mają? Nie widzę. 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 – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest
przeciw, kto się wstrzymał?
Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została podjęta 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 40 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIV/69/2019 - załącznik nr 41 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Szanowni Państwo!
Zakończyliśmy realizację punktu V, więc przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych
interpelacjach”.

Ad VI/Informacja
interpelacjach:

Przewodniczącej

Rady

Miasta

o

złożonych

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Na ręce Przewodniczącej Rady
Miasta wpłynęło 5 interpelacji łącznie: Radna Marta Woźnicka – Kuzdak –
jedna interpelacja – 29 kwietnia br., Radna Marta Woźnicka – Kuzdak – jedna
interpelacja w dniu 30 kwietnia br., Radna Grażyna Maj – jedna interpelacja
w dniu 30 kwietnia 2019 r., Radna Joanna Pikus – jedna interpelacja w dniu
8 maja 2019 r., Radny Włodzimierz Stec – jedna interpelacja w dniu 28 maja
2019 r.
Wszystkie interpelacje zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej – tak, że można się z nimi zapoznać.
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Ad VII/ Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 19 kwietnia do
22 maja 2019 r. (załącznik nr 42 do protokołu):
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Kolejny punkt „Sprawozdanie
z prac Prezydenta Miasta za okres od 19 kwietnia do 22 maja 2019 r.” Czy ktoś
z Państwa Radnych ma jakieś pytania bądź też uwagi? Radny Czeremcha,
proszę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Izbo! Panowie
Prezydenci! Szanowni Goście! Mam tu pytanie dotyczące 4 punktu – „Sprawy
oświatowe”. Tu Prezydent podjął zarządzenie w sprawie aktualizacji
podstawowych kwot dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych. I takie
moje pytanie, czy ta aktualizacja oznacza podwyższenie kwot czy ich
obniżenie? Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Bardzo proszę, Panie
Prezydencie, o odpowiedź.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Oszczędzamy wszędzie, gdzie możemy.
Obniżamy kwoty.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Radny Czeremcha,
proszę.
Radny M.Czeremcha – To w takim razie kontynuuję moje pytanie: jaka jest
skala tej obniżki, prosiłbym o informację, dotychczas w jakiej wysokości te
kwoty dotacji? Rozumiem, że w przeliczeniu na jednego ucznia były dawane,
jeżeli inaczej – to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu – oraz jak będzie
wyglądała kwota dotacji po tej obniżce. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Panie Prezydencie,
poproszę.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szczegółowe informacje udzieli Panu Pan
Naczelnik Jan Malinowski. To wynika z przeliczeń, oszczędzamy w swoich
placówkach, na podstawie tego mamy przeliczniki do placówek zewnętrznych
i inne, to jest potrącone w ramach subwencji dla tych jednostek, prowadzonych
przez organy zewnętrzne, nie przez samorząd miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Czy jeszcze jakieś
pytania? Radny Andrzej Pałka, proszę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy Radni! Mili
Goście! Panie Prezydencie! W tym miejscu chcę, Panie Prezydencie,
podziękować za rondo Narodowych Sił Zbrojnych, bo ono nareszcie przyjęło
naprawdę wygląd – to jest jeszcze w trakcie – ale to już widać i to nawet
mieszkańcy mojego osiedla, którego mam zaszczyt, jak to się mówi, prowadzić
jako przewodniczący, podkreślają. Dawno tego nie było i nareszcie, mówią, że
jest gospodarz, który nad tym pracuje. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję, czy ktoś z Państwa ma
jeszcze pytania? Radny Włodzimierz Sajda, proszę.
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Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Panie Prezydencie! Dokąd my będziemy czekać, tutaj w parku fabrycznym,
w dzielnicy Hutnicze, żeby były zabrane te stoły marmurowe. Park najstarszy
w Ostrowcu, fabryczny, nie jest skansenem, że tam, gdzie nie pasuje, żeby
wszystko zwozić do parku fabrycznego.
I chodzi mi o ten grzybek, tę toaletę, która jest od 2008 r. zainstalowana, nie
wiem, czy to nawet było 2 miesiące czynne, i ona tam stoi, i powiem tyle, że
szpeci. I kiedy, Panie Prezydencie, będzie dalszy ciąg, cośmy chodzili: ja, Pan
i Łukasz – chodnik na ulicy Kościuszki. I mam takie pytanie: Panie Prezydencie,
wszędzie w mieście, w miastach, odchodzą od kostki fazowanej, że układany
jest chodnik, czy ścieżka rowerowa. I ludzie mnie prosili, żeby Panu to
przekazać, żeby Pan to raz na zawsze przeciął. Bo to jest… Nie, że jak się robi
nowe, to żeby już nie była kostka fazowa, tylko ta bezfazówka.
I trzeba służby odpowiednie tu, gdzie się zatykają burzowe studzienki, żeby ktoś
jeździł, Panie Prezydencie, z urzędników i żeby sprawdzał. No bo wstyd jest,
żeby radny się tym zajmował, wskazywał. I ludzie się śmieją ze mnie, że ja
jestem na rondzie od czyszczenia studzienek. No bo tam się tak zatykają i grabki
się bierze, i się odtyka. Tak nie może być. Bo ja sobie czasy przypominam, że
dawniej to wiceprezydent jeździł po całym mieście i nikt go nie oszukał, nikt go
nie oszukał. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Myślę, że Pan
Prezydent w sprawach różnych będzie mógł odpowiedzieć na pytania radnego
Włodzimierza Sajdy.
Czy jeszcze ktoś z Państwa, pytania dotyczące sprawozdania z prac Prezydenta
Miasta, macie Państwo? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do spraw
różnych.
Ad VIII/Sprawy różne:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – W materiałach na sesję Państwo
Radni otrzymali:
1) sprawozdanie z realizacji Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+” za
okres od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019 r. (załącznik nr 43 do
protokołu),
2) ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r., gdzie informacja była
przekazywana na płycie CD (załącznik nr 44 do protokołu)
3) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. (załącznik
nr 45 do protokołu).
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Powyższe materiały były przedmiotem obrad Komisji ds. Rodziny, Komisji
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisji Samorządowej. Czy ktoś
z Państwa ma jakieś pytania bądź uwagi do powyższych sprawozdań? Nie
widzę.
W związku z tym, Panie Prezydencie, poproszę o odpowiedź na pytania radnego
Sajdy.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Radny był 2 godziny temu u mnie i nie
zająknął się na te pytania, od razu by uzyskał szczegółową informację.
W skrócie tylko: jeżeli chodzi o chodnik, to musi Pan Radny poczekać, bo
w kolejce jest pierwszy Radny Andrzej Pałka – tak, że na razie tu – że tak
powiem – jest kolejka. A jeżeli chodzi o te przeglądy, to proszę mi wierzyć, że
jeżdżę, bywam często w różnych porach, w różnych miejscach. Widzę, że jest
takie zapotrzebowanie i powiem szczerze, że to też, jak dotykam osobowo, to
widzę też efekty, więc to też jest prawda.
Natomiast jeżeli chodzi o kostkę bezfazową – zgadzam się, to jest inny komfort
przy wózkach dziecięcych, przy rolkach, czy przy rowerach – odchodzimy. Czy
przy behatonie, czy przy nostalicie, czy przy innym rodzaju kostki – już
powinno być bezfazowo. Osobiście jestem zwolennikiem asfaltowania ścieżek
rowerowych, bo to jest lepsza formuła. I myślę, że tutaj nasze MPRD – na tyle
dosprzętowione – sprosta tym wymaganiom. Tak, że to w skrócie w ten sposób.
A rondo – przypomnę Panu Radnemu – że nie było do tej pory nasze, dopiero
przejęliśmy dzięki Państwa decyzji, tak że zgadzamy się, zgadzamy się co do
tego, że teraz te ronda inaczej wyglądają i to widać tak, że tu… Naprawdę
widać, widzę też te pozytywne efekty, więc naprawdę podziękowania. Dziękuję
bardzo.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję również. Jeszcze Pan
Włodzimierz Sajda, proszę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Panie Prezydencie! Ludzie przyjeżdżają, teraz moi koledzy przyjechali
z Kanady i nie mogą się nadziwić, jak teraz Ostrowiec wygląda. I dziwią się, idą
na basen, że na ulicy Mickiewicza jest taki szeroki chodnik, Panie Prezydencie.
No ja tutaj, nie w dzielnicy wychowani, zasłużeni sportowcy, Pan ich zna
bardzo dobrze. I Panie Prezydencie, to zapomniałem Panu podziękować
w imieniu mieszkańców Kościuszki i nie tylko, za tę część chodnika, który jest
wykonany. No żadna firma by tak nie wykonała, jak firma Łukasza Dybca,
żadna firma.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Zgadzam się z Panem Radnym, widzę
pozytywy, zobaczcie Państwo, to brawa dla Pana Dyrektora Dybca od sali
z tyłu. Panie Dyrektorze! Nie wiem, co w tej dzielnicy będziesz Pan robił
z Panem Radnym Sajdą, ale dużo pracy Pana tam czeka.
Natomiast zwracam się też w drugą stronę, w stronę Pana Radnego, z prośbą –
ja też wielokrotnie prosiłem, żebyście troszkę Państwo wspomogli mnie
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w działaniach przy Spółdzielni „Hutnik”. Wiemy obaj, o czym rozmawiamy, ja
bym chciał zobaczyć poprawę estetyki w tym… Ok, czekamy. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa?
Radny Czeremcha, proszę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Ja tak kontynuując niejako wątek
Pana Radnego Sajdy dotyczący zmiany wizerunku naszego miasta, jeszcze jest
wiele do zrobienia Panie Prezydencie, chociażby plac zabaw przy
ul. Samsonowicza – tam są stare urządzenia zabawowe, niektóre bardzo stare, to
nie jest może ich dużą wadą, tu nie wiek decyduje o przydatności, ale nie były
bardzo dawno odnawiane. Te wszystkie metalowe urządzenia są bardzo
skorodowane, natomiast również są tam zwisające deski trzymające się na
jednym gwoździu i prosiłbym o taką bardzo szybką reakcję, bo ten plac zabaw
w tej chwili nie jest ani dobrym miejscem do przebywania dzieci, ani
bezpiecznym. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Ja myślę, że tutaj z wnioskiem
należałoby się zgłosić, ponieważ to w punkcie interpelacje, którego już w tym
momencie nie mamy, że bardzo proszę Panie Radny złożyć pismo do biura
Rady. Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze Państwo macie jakieś pytania? Sprawy? Nie mamy.
W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu „Zamknięcie sesji
Rady Miasta”.
Ad IX/Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Dziękuję Państwu bardzo
serdecznie. Zamykam obrady XIV sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 16.25.
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