PROTOKÓŁ NR XVI /2019
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 19 czerwca 2019 roku
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15.05.
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) Senator RP – Jarosław Rusiecki
3) Starosta Ostrowiecki – Marzena Dębniak
4) Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowickiego – 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: Renata Duda.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Uprzejmie proszę Państwa
Radnych o zalogowanie się do systemu. Jak zwykle przypominam Państwu
Radnym o tym, że obowiązuje nas ochrona danych osobowych, a więc nie
używamy nazwisk, adresów osób trzecich w wypowiedziach. Przypominam
tylko, bo treść klauzuli widnieje na drzwiach tej sali, a więc każdy mógł się,
jak zawsze przed sesją, z nią zapoznać.

Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy Proszę Państwa,
do realizacji porządku obrad. Porządek otrzymaliśmy oczywiście wraz
z materiałami. Chciałabym zapytać czy są uwagi, jakieś zmiany do porządku
obrad? Proszę o zabranie głosu Pana Prezydenta.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Zaproszeni goście! Nasi Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy Jednostek! Chciałbym
w punkcie trzecim w obszarze „podjęcie uchwał w sprawie” po podpunkcie 4,

tj. po projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do
Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie mienia Skarbu
Państwa, wnieść nowe projekty uchwał, jako podpunkt 5 – w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu – bardzo istotna rzecz.
I konsekwencją tej rzeczy jest podpunkt 6: zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec na 2019 r. i konsekwencja
kolejna – podpunkt 7: zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Powyższe
projekty uchwał Państwo Radni otrzymali na posiedzeniach komisji,
a myślę, że szerzej powiem przed rozpoczęciem dyskusji w tych punktach.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa Radnych jeszcze chciałby nanieść dodatkowo zmiany do porządku
obrad? Nie widzę. W takim razie jesteśmy zobowiązani przegłosować każdy
z tych podpunktów, a potem całościowo porządek obrad.
W tej chwili głosujemy za umieszczeniem w porządku obrad – w punkcie III,
jako podpunkt 5 – projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostrowieckiemu. Kto z Państwa Radnych jest za umieszczeniem tego
punktu w porządku obrad, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest
przeciw, również naciskamy przycisk i podnosimy rękę. I kto się wstrzymał,
naciskamy przycisk i podnosimy rękę. Jedna osoba jeszcze nie wysłała
informacji. Wszyscy w takim razie wysłali już informację i przyjęliśmy
do porządku obrad również ten punkt.
Radni RM jednogłośnie opowiedzieli się za umieszczeniem w porządku obrad
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu w punkcie III - jako podpunkt 5 (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I teraz kolejny punkt, który Pan
Prezydent wniósł dziś do porządku obrad, jako podpunkt 6, tj. projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2019. Kto jest za przyjęciem tego punktu do porządku –
podnosimy rękę, naciskamy przycisk. Kto jest przeciw – również naciskamy
przycisk i podnosimy rękę. I kto się wstrzymał – czynimy to samo. Stwierdzam,
że również ten punkt przyjęliśmy do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Radni RM jednogłośnie opowiedzieli się za umieszczeniem porządku obrad
projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019 w punkcie III, jako podpunkt 6 (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny podpunkt 7, tj. projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Kto jest za przyjęciem
tego punktu do porządku obrad – naciskamy przycisk i podnosimy rękę. Kto
jest przeciw – również to samo robimy. I kto się wstrzymał – naciskamy
przycisk i podnosimy rękę. Jedna osoba nie wysłała jeszcze informacji.
Stwierdzam, że wszyscy już wysłali informację i wszyscy jesteśmy za
przyjęciem tego punktu do porządku obrad. A więc, mamy siedem projektów
uchwał.
Radni RM jednogłośnie opowiedzieli się za umieszczeniem porządku obrad
projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 - 2023,
w punkcie III, jako podpunkt 7 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
nr 4 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – A teraz przegłosujemy całościowo
porządek obrad dzisiejszej sesji. A więc, kto jest za przyjęciem
zaproponowanego, nowego porządku obrad – naciska przycisk i podnosi rękę.
Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał?
Również naciska przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego wraz z zaproponowanymi zmianami (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
I.
II.
III.
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Otwarcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – stwierdzenie
quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych,
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego
z wnioskiem o przekazanie mienia Skarbu Państwa,
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec na
2019 r.,
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7)

zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 -2023.

IV.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
za 2018 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:

V.
1)
2)
3)

udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2018 r.
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
za 2018 r.,

VI. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych interpelacjach.
VII. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 23 maja 2019 r.
do 10 czerwca 2019 r.
VIII. Sprawy różne (m.in. Sprawozdanie z monitorowania postępu w realizacji
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za
rok 2018).
IX. Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Ad III/ Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W tym momencie
przechodzimy proszę Państwa już do trzeciego puntu naszych, dzisiejszych
obrad, mianowicie: „Podjęcie uchwał w sprawach.” Jako pierwszy projekt
uchwały dotyczący powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Samorządową. Proszę Przewodniczącego Komisji Kamila Kutrybę
o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? W tym momencie proszę też
o zgłaszanie kandydatur do Zespołu w sprawie wyborów ławników. Proszę
o zgłoszenia. Proszę o zabranie głosu Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Chciałbym zgłosić
do Zespołu ds. wyboru ławników następujące osoby: Panią Przewodniczącą
Irenę Rendudę – Dudek, Panią Wiceprzewodniczącą Pikus Joannę, Pana
Radnego Steca Włodzimierza, Pana Zawadzkiego Artura, Pana Radnego
Stelmasika Kamila.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Radnego
Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Ja chciałem zgłosić Karola Wójcika. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby brać udział w pracach tej komisji? Proszę Radnego Dariusza
Kaszubę o zabranie głosu.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! W imieniu naszego
klubu chciałem zgłosić kandydaturę Pana Radnego Mateusza Czeremchy.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. W takim razie zapytam
kolejno Państwa – czy wyrażacie zgodę na pracę w tej komisji. No, siebie nie
będę pytała – wyrażam zgodę. Pikus Joanna – czy wyraża zgodę?
Radna J. Pikus – Wyrażam zgodę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Radny Włodzimierz Stec
wyraża zgodę na pracę w komisji?
Radny Wł. Stec – Wyrażam zgodę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Radny Artur Zawadzki
wyraża zgodę na pracę w komisji?
Radny A. Zawadzki – Wyrażam zgodę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Radny Stelmasik Kamil
wyraża zgodę na pracę w komisji?
Radny K. Stelmasik – Wyrażam zgodę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Radny Karol Wójcik wyraża
zgodę na pracę w komisji?
Radny K. Wójcik – Nie wyrażam zgody.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Nie?
Radny K. Wójcik – Nie wyrażam zgody.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Radny Mateusz Czeremcha
wyraża zgodę na pracę w komisji?
Radny M. Czeremcha – Wyrażam zgodę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. W takim razie proszę
o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu. Aha.
Poproszę Pana Jerzego Wronę Radnego o zalogowanie się do systemu.
Bo mamy też 22 radnych. Tak, że już. W takim razie przechodzimy
do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania Zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Kto
z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały – naciskamy przycisk
i podnosimy rękę. Kto jest przeciw – naciskamy przycisk i podnosimy rękę.
I kto się wstrzymał – naciskamy przycisk i podnosimy rękę. Włodzimierz Stec
nie wysłał informacji. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie powołania Zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVI/73/2019 – załącznik nr 7 do protokołu.
2)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenie odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Budżetu, Komisję ds. Rodziny i Komisję Samorządową. Proszę
Przewodniczących komisji o zabieranie głosu. Jako pierwszy zabierze głos
Przewodniczący Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny RM – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I proszę Przewodniczącego
Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania, uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę.
W takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w Dziennym
Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest za przyjęciem
uchwały – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk
i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – również czyni to samo. Pan Marcin Marzec
nie wysłał informacji. Aha. W takim razie obecnym na sali mamy teraz
21 radnych i wszyscy zagłosowali „za”.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVI/74/2019 – załącznik nr 9 do protokołu.
3)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
o powierzchni 1,7629 h położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
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ul. Bałtowskiej. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji Radnego Kamila
Stelmasika o podanie nam opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała
wspomniany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie poddaje pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej. Kto
jest za – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk
i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – również czyni to samo. Nadal jesteśmy
w 21 – osobowym składzie. Wszyscy przyjęliśmy jednogłośnie projekt tej
uchwały.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zbycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVI/75/2019 – załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za projekt tej uchwały, ponieważ
umożliwia nam to wystawienie do sprzedaży kolejnego kompleksu
nieruchomości dedykowanego naszym przedsiębiorcom, i nie tylko naszym,
w ogóle przedsiębiorcom, którzy chcą ulokować swoje zakłady pracy
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest zapotrzebowanie na tego typu nieruchomości.
Chce tutaj pochwalić bardzo Wydział Mienia Komunalnego. Ostatnia licytacja
jednej z nieruchomości prawie o 100% podbiła cenę. Więc pokazuje, że jest
duże zapotrzebowanie i powiem, że to jest bardzo duży ukłon w stronę firm,
w stronę przedsiębiorców, że możemy za Państwa zgodą wystawić kolejny
kompleks do sprzedania, bo na tych kompleksach powstają nowe zakłady pracy,
nowe fabryki, nowe przedsiębiorstwa, w których będą zatrudniania mieszkańcy.
I tego nam, jak najbardziej potrzeba. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do podpunktu 4
– projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wystąpienie
do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie mienia Skarbu
Państwa. Projekt uchwały był również przedmiotem obrad Komisji Strategii
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i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o podanie nam opinii
komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania, uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
poddaje pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie
mienia Skarbu Państwa. Kto jest za – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest
przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska
przycisk i podnosi rękę. W dalszym ciągu jesteśmy w 21 – osobowym składzie.
I uchwałę tą podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie
mienia Skarbu Państwa (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 12 do
protokołu).
Patrz uchwała Nr XVI/76/2019 – załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W między czasie, proszę Państwa,
Szanowni Państwo Radni, przybył na nasze obrady Pan Senator Jarosław
Rusiecki. Witam serdecznie Panie Senatorze.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały, nowoprzyjętego dzisiaj na sesji do porządku obrad w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu. Projekt uchwały
był opiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Samorządową i Komisję
ds. Rodziny. Proszę kolejno Przewodniczących o zabieranie głosu i podawanie
nam opinii komisji. Jako pierwszy Przewodniczący Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Następnie Komisja
ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny RM – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I Komisja Samorządowa.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi, zapytania do projektu tej uchwały? Proszę Panie Prezydencie
o zabranie głosu.
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Prezydent J. Górczyński – Szanowni Państwo! Zanim Państwo zadecydujecie
i podniesienie rękę, chciałbym zwrócić się z apelem do wszystkich Państwa
Radnych: Pań i Panów Radnych, ponieważ zastaliśmy szpital – mówię tutaj
„zastaliśmy” w imieniu wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego
i Powiatu, w imieniu własnym, jak i Pani Starosty obecnej na Sali – Pani
Starosty Marzeny Dębniak, bo traktujemy, że ten szpital jest nasz. Zastaliśmy go
w tragicznej sytuacji finansowej, w opłakanym stanie, z długami i problemami.
No, jest to najtrudniejsze w tej chwili, w obszarze dla wszystkich nas. Stąd,
będąc też naocznie na tych poszczególnych oddziałach, widząc skalę
niedoinwestowania, widząc skalę zaległości, stąd chcę podziękować Pani
Staroście Marzenie Dębniak za inicjatywę. Mieliśmy przyjemność spotkania się
z Panią Starostą w gronie wszystkich wójtów, burmistrzów tutaj z naszego
regionu. I padła wspólna deklaracja, wszystkich nas samorządowców. Chcę
podziękować bardzo serdecznie w szczególności Wójtowi Jerzemu Murzynowi,
który pierwszy, jak gdyby bezdyskusyjnie, rozumiejąc sytuację wyszedł z tą
inicjatywą – poparł. I stąd, taka propozycja aby wszystkie samorządy naszego
regionu, naszego powiatu złożyły się zechciały wykonać gest takiej dobrej woli
w stronę szpitala, w stronę Pani Starosty Marzeny Dębniak. Stąd ten projekt
wniesiony dzisiaj do porządku obrad poza, jak gdyby pierwszym porządkiem,
i stąd chcę Państwa prosić abyśmy, my jako miasto przekazali najwyższą kwotę
z pośród pozostałych gmin, i z tego algorytmu przyjętego przez nas wspólnie,
byśmy mogli zaproponować kwotę 210 tysięcy, która to została
wygospodarowana, przesunięta z innych działań miasta. Dużym wysiłkiem,
chcę podkreślić – dużym wysiłkiem, bo te pieniądze nie mamy odłożone
na koncie, nie mamy, że tak powiem „na kupce” przysłowiowej, tylko
musieliśmy to naprawdę wysiłkiem przesunąć. I chciałbym, aby to było taka
celowa dotacja, celowe wsparcie na konkretny oddział, w konkretnym naszym
szpitalu. I mam na myśli tutaj zakup łóżek dla oddziału chirurgii urazowoortopedycznej naszego szpitala i remont na tym oddziale. Myślę, że to będzie
taki ukłon – nikomu nie życzę i nikomu, nie chciałbym sam też być pacjentem,
ale takie rzeczy się zdarzają więc musimy dbać o ten standard. Stąd,
taki pierwszy gest. Nie wiem, powiem też tak brutalnie, czy uda się to wszystko
w ogóle uratować, ale chociaż spróbujmy. Stąd, taki gest na tej dzisiejszej sesji.
I stąd prośba moja do Państwa, abyście Państwo wspólnie poparli tą uchwałę, bo
sytuacja naprawdę jest tragiczna. To tak należy powiedzieć o tym, co zastaliśmy
w szpitalu powiatowym. I nie boję się używać tych dosadnych słów, bo jak się
nie szanuje mienia publicznego, bo jak się nie prowadzi rozsądnej polityki
finansowej i żyje chwilą na kredyt – potężny kredyt, no to doprowadza się to do
bankructwa i to jest taka konkluzja. Stąd prośba do Państwa, abyśmy wyszli
z tym gestem w stronę szpitala, w stronę Pani Starosty i na miarę naszych
potrzeb wsparli ten oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej naszego szpitala.
Myślę, i jestem przekonany, że wszyscy będą „za”. Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
chciałaby zabrać głos? Proszę Radny Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Panie Prezydencie, ja mam takie pytanie, ile dokładają te ościenne gminy
do wsparcia szpitala? No bo, co tu dużo mówić. Miasto Ostrowiec zawsze
pomagało i pomaga nie tylko szpitalowi, ale i innym jednostkom. I za to
serdeczne dzięki, bo my wiemy, co to jest szpital i inne jednostki. I chciałbym
wiedzieć, jaka kwota idzie z Bodzechowa, Ćmielowa, z Kunowa i z Bałtowa.
Dziękuję bardzo.
Prezydent J. Górczyński – Myślę, że szczegółowe informacje później Pani
Starosta, ale przyjęty jest algorytm taki, że wspólnie opodatkowaliśmy się od
liczby mieszkańców w naszych gminach. Miasto Ostrowiec – 210, przyjmując,
że mamy 70 tysięcy razy 3. Wójt Jerzy Murzyn to jest granica 45 – 50, i później
proporcjonalnie. Nie chcę tutaj mówić, jakie problemy były u jednego radnego,
któremu było 10 tysięcy zadeklarować, ale nie chcę tu mówić, bo ta deklaracja
padła. Więc, jestem dobrej myśli. Myślę, że wszystkie gminy, wszystkie
samorządy wesprą. Tak, że taka proporcja. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Proszę Radnego
Mateusza Czeremchę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie
Prezydenci! Szanowni Goście! Drodzy mieszkańcy! Ja jestem więcej, niż
zadowolony, że mam okazję poprzeć projekt uchwały, której realizacja będzie
znaczną pomocą dla naszej powiatowej lecznicy. Natomiast zauważam od kilku
lat brak porozumienia jeśli chodzi o wsparcie ZOZ–u. Obawiam się, że – Panie
Prezydencie – powtarzanie, jak „zdarta płyta” ciągle o tragicznej sytuacji
szpitala i ocenianie również kompetencji innych osób, nie będzie służyło dobrze
dla dobrego klimatu dla naszego szpitala, bo takie wieści mogą się roznosić po
naszym mieście i mogą wzbudzać wśród potencjalnych pacjentów poważne
wątpliwości, czy ten szpital, ja wierzę, że jest dobrym miejscem do leczenia.
Sam wielokrotnie, jeżeli nie osobiście, to moi bliscy korzystali i zazwyczaj byli
zadowoleni. Dlatego uważam, że warto mówić w tej chwili pozytywne rzeczy
na temat naszego szpitala, żeby tworzyć naprawdę dobry klimat, który pomoże
obecnemu dyrektorowi, obecnemu zarządowi powiatu w udźwignięciu tych
obciążeń, które narastały przez wiele lat, przez wiele kadencji. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby. Proszę Radnego Kamila Stelmasika o zabranie
głosu.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo! Pani
Przewodnicząca! Ja mam taki wniosek, żeby może na wrześniową sesję zaprosić
Pana Dyrektora Szpitala, skoro już ten temat jest podniesiony. Pan Prezydent
zrobił takie wprowadzenie odnośnie tego spotkania wójtów, samorządowców,
którzy będą wspierać też to finansowo. I żebyśmy się faktycznie sami przekonali
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co wspieramy i czy to jest „zdarta płyta”, i czy nie jest „zdartą płytą”. Tak, że
myślę, że wrześniowa sesja to jest chyba dobry moment, to już chyba będzie
trzeci, czy czwarty miesiąc urzędowania Pana Dyrektora. Być może przedstawi
nam faktyczny stan, wizję, przyszłość i jakieś kierunki dalszego rozwoju naszej
lecznicy. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radny
Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Ja jeszcze chciałem się odnieść. Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado! Panowie Prezydenci! Ja szanuję tu Mateusza Radnego, no ale
Panie Mateuszu trzeba mówić prawdę, bo prawda zawsze zwycięży. Nie wolno
zapominać – bo to, co się stało, to ludzie – proszę wyjść na ulicę – mówią:
„tragedia”. I to wszyscy, i opozycja, i my powinniśmy dążyć do tego, żeby ten
szpital nie upadł, tylko podniósł się. Przede wszystkim morale, morale, bo to jest
najważniejsze. I trzeba wszystko zrobić. Pomoc dla naszego szpitala, tak jak
robi nasza Pani Wojewoda Pani Agata Wojtyszek. Dziękuję bardzo. I Pani
Starosta Pani Marzena Dębniak – nie wolno zapominać o tym.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Zgłaszał się do zabrania
głosu Pan Starosta. Może teraz pozwolę Panu Staroście – przepraszam – Panu
Senatorowi się wypowiedzieć. Przepraszam bardzo. To też na „S”.
Senator RP – J. Rusiecki – Dzień dobry Państwu! Bardzo dziękuję Pani
Przewodniczącej za zaproszenie na sesję. Bardzo dobra okazja, żeby również
poinformować Państwa w nieco szerszym kontekście. Ja bardzo się cieszę z tej
uchwały, którą Państwo przygotowaliście razem z sąsiednimi gminami, które
będą wspierały ostrowiecki szpital, powiatowy szpital. Chcę zwrócić uwagę,
że ten szpital nie jest jakiejkolwiek władzy: z prawa, czy z lewa, czy środka.
To jest szpital, który ma służyć mieszkańcom całego powiatu i tych wszystkich,
którzy chcą tutaj się leczyć. Dopowiadając do tych, do tej cennej uwagi,
chciałem Państwa poinformować, że w II półroczu ostrowiecki szpital uzyskał
powiększony ryczałt o kwotę dwa miliony tysiąc czterdzieści sześć złotych. To
jest tak, że ostrowiecki szpital jest w czołówce czterech powiatowych szpitali,
które taką kwotę wsparcia uzyskało. Było to możliwe dzięki dofinasowaniu
Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ministra Zdrowia, rząd „Prawa
i Sprawiedliwości”. Tak, aby szpitale powiatowe wspierać w całym kraju i na
ten cel skierowano blisko 350 milionów złotych. Ostrowiecki szpital dostał
ponad 2 miliony złotych w drugiej części roku. Warto tez tutaj przypomnieć, to
Szanowni Państwo, że ostrowiecki szpital jesienią ubiegłego roku uzyskał
wsparcie rządowe w kwocie 2 miliony złotych bez dodatkowego wkładu na
sprzęt. Ten sprzęt został zakupiony i przekazany. Jest to stół operacyjny, są to
urządzenia dotyczące działań anestezjologicznych i szereg, szereg innych.
Warto też wspomnieć, to i pamiętać o tym, że kwota 7 mln złotych z programu
rządowego została przekazana na budowę szpitalnego działu ratunkowego.
To jest wsparcie rządu RP. Co więcej, na skutek poprawki zgłoszonej przez
parlamentarzystów „Prawa i Sprawiedliwości” Posła Andrzeja Kryja i mojej
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osoby, dodatkowo kwota 800 tysięcy złotych została przekazana na rozbudowę
oddziału, który służy bezpieczeństwu pacjentów, którzy są hospitalizowani
w naszym szpitalu. I myślę, że potrzeba takiego wspólnego wysiłku i budowania
pozytywnego wizerunku szpitala i ukazywania sukcesów, a nie tylko uprawiania
totalnej krytyki. Bo jak jest to groźne, to sami Państwo wiedzą, jak wyglądają
okoliczne szpitale. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Głos chciał
zabrać Radny Dariusz Kaszuba, tak?
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado!
Patrząc na projekt uchwały, cieszę się że kwota 210 tysięcy będzie tą cegiełką
dołożoną przez nasz budżet, budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do
poprawy warunków pracy szpitala. Patrząc z kolei na raport, który niedawno
dostaliśmy – wynika z niego, że ilość mieszkańców naszego miasta jest znacznie
niższa niż proporcja, z której wysokość dotacji wynika. Nie jestem tutaj
oczywiście zwolennikiem tego, by tę dotację liczono dla 70 tysięcy
mieszkańców zmniejszać bynajmniej, ale rzeczywiście jest ona chyba
zaokrąglona, bo Ostrowiec Świętokrzyski liczy o wiele mniej, niż 70 tysięcy
mieszkańców. Z drugiej strony, słysząc o kwotach, o których wspomniał Pan
Senator, o wsparciu rządowym dla ostrowieckiego szpitala, wypadałoby to jak
najbardziej nagłośnić, ponieważ – tak jak wspomniał Kolega Radny Czeremcha
– kreowanie negatywnego wizerunku naszego szpitala nie służy niczemu
dobremu. Ani temu, że będą w nim chcieli pracować dobrej klasy specjaliści, bo
będą ciągle słyszeli o tym, że ten szpital jest zły. I będą bali się wręcz do niego
przychodzić potencjalni pacjenci, bo będą słyszeli, że sytuacja tego szpitala jest
wciąż tragiczna. Miejmy nadzieję, że dzięki wsparciu, o kwotach konkretnych,
którego Pan Senator przed chwilą wspomniał, że dzięki temu wsparciu i naszej
wspólnej działalności będziemy mieli okazję mówić, o tym, że szpital
w Ostrowcu jest placówką, która przede wszystkim gwarantuje opiekę dla
swoich pacjentów dzięki wykwalikowanej, dobrej kadrze. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Andrzeja Pałkę
o zabranie głosu.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panowie
Prezydenci! Mili Goście! Dobrze, że mamy tutaj Pana Senatora, który bardzo
ładnie wyłuszczył, co państwo dało, prawda – przy czyim udziale. Ale tu nie
chodzi o to, żeby mówić, że jest ciężko. W którymś miejscu trzeba powiedzieć,
że jest ciężko i próbujmy ratować tą sytuację. A że ciężko, jak powiem,
że jesteśmy na progu 60 mln zadłużenia, to trzeba to wprost powiedzieć –
ponad, oczywiście. Nie będę już w szczegóły wchodził. No, jak to zrobić, co
zrobić można z takim hasłem, jak „nadwykonania”. Przecież stąd się bierze – to
jest systemowe zadłużenie. Może Panie Senatorze, tam bliżej, jak to się mówi,
można wnosić poprawki – wspomóc taką sytuację. Bo „nadwykonanie” to nie
urodziło się dlatego, że przyszedł lekarz i jest na oddziale, przyszła pielęgniarka
– no, bo są pacjenci, tylko że trzeba było pomóc osobom, które tam się znalazły.
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Nikt nie chciałby być chory, bo dzisiaj to się zaczyna mówić – nie tylko
w Ostrowcu: „Bo trzeba być zdrowym, żeby można chorować.” I może w tym
duchu popatrzeć, bo gdzieś trzeba powiedzieć – do tego miejsca jest źle
i pracujemy, jak tu Kolega Mateusz powiedział – Kolega Radny, żeby zacząć
już mówić. Od tego momentu zaczęło się to co dzisiaj, te 210 przekazujemy,
o czym również i Kolega przede mną Dariusz wspomniał. I w tym duchu, żeby
to szło. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Szanowni
Państwo Radni! Myślę, że to jest tak ważny punkt i wszyscy jesteśmy „za”,
że takie przekomarzanie się i wzajemne „ad vocem”, to przeciąga tylko – myślę
– tą dyskusję. Poproszę tylko Pana Prezydenta o zabranie głosu i przegłosujemy
ten projekt uchwały.
Prezydent J. Górczyński – Żeby podsumować zanim Państwo Radni zagłosują,
mam nadzieję pozytywnie. Chciałbym też odnieść się i spiąć w klamrę
wszystkie te wypowiedzi, które zostały powiedziane. Każda pomoc zewnętrzna
jest ważną pomocą, każda złotówka z zewnątrz jest dobrym wsparciem
i za każdą z taką złotówkę, i za każde takie wsparcie będą podziękowania
od wszystkich dla wszystkich, którzy się przyczynili do tego. I to jest fakt.
I chciałoby się, żeby tego wsparcia było więcej. Fakty mówią do tej pory
co innego, bo jak gdyby kontrakt ostrowickiego szpitala jest najniższy
w regionie, w województwie świętokrzyskim – porównując wszystkie miasta.
Więc, to jest fakt, z którym się nie dyskutuje. I tutaj też zauważyć należy
i przede wszystkim zauważyli to mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego
głosując w ubiegłym roku, na jesieni – za co chcę podziękować. Zauważyli tą
niekompetencję. To nie możemy zapomnieć, Panie Senatorze, że kto
rekomendował ostatniego dyrektora szpitala, który w ciągu roku zrobił 16,5 mln
straty. Te dokumenty finansowe są konkretne. Te 16,5 mln straty jest. Te
16,5 mln powiat musi pokryć, a powiat sam też jest u kresu wytrzymałości
finansowej. I o tym też trzeba mówić, bo w którymś momencie, za jakiś czas
będzie sytuacja taka, że nie będzie komu pokryć. Mam nadzieję, że tutaj przy
zaangażowaniu – i cieszę się, że Pan Senator dostrzegł zaangażowanie Pani
Starosty, bo wcześniej widocznie nie dostrzegał poprzedniego starosty –
zaangażowania, bo teraz to wsparcie jest, no a było można mieć też mówić
o tym, że to wsparcie powinno być i rok temu, i dwa, i trzy, i cztery. Z tego
miejsca, w imieniu Pani Starosty Marzeny Dębniak, wypada mi podziękować,
że Senator i tu Poseł się włączyli, i że w tym roku zauważyli naprawdę logikę
i rozsądek we władzach powiatu, w osobach Pani Starosty Marzeny Dębniak.
Bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ja poproszę o zabranie głosu Panią
Starostę – Marzenę Dębniak.
Starosta Powiatu Ostrowieckiego – M. Dębniak – Panie Senatorze! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja w zasadzie to chciałam podziękować już po
głosowaniu. Mam nadzieję, że po pozytywnym głosowaniu o udzielenie tej
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dotacji. Zostałam troszeczkę sprowokowana o wcześniejsze wystąpienie
stwierdzeniami, które padły na tej Sali, z którymi osobiście nie mogę się
zgodzić, bo szpitalem nie można manipulować. Ja z góry Państwu dziękuję za tą
udzieloną pomoc. Tak, wszystkie samorządy się zobowiązały o udzielenie takiej
pomocy. I jednak, już teraz widzę, że część samorządów przekaże zgodnie z tą
zasadą – 3 złote od mieszkańca, ale jeden lub dwa przekażą niższą kwotę.
Jesteśmy w takiej sytuacji, że liczy się każda pomoc. Tutaj Prezydent mówił,
że szpital jest w tragicznej sytuacji. Ja bym troszeczkę ostrzejszego stwierdzenia
użyła – w takiej samej sytuacji jest powiat, bo to są naczynia połączone. W tej
chwili proszę Państwa, naszym głównym celem to jest uratowanie tego szpitala,
a nie jego likwidacja. 16,5 mln straty, którą wygenerował ten szpital, tego nie da
się tak pokryć, bo to jest trzynaście milionów osiemset żywej gotówki, którą
musi znaleźć powiat, który ma 57 mln zadłużenia. Ja się cieszę, że w tamtym
roku wpłynęły znaczne środki na sprzęt, o którym tutaj była mowa – prawie te
2 mln złoty, że udało się wyremontować te oddziały. Już pomijając, że od
początku urzędowania musiałam walczyć, żeby była możliwość przesunięcia
i naprawdę zrealizowania tych remontów. Ale proszę Państwa, nie da się odciąć
od przeszłości, bo ktoś musi wziąć odpowiedzialność za sytuację, że tak
naprawdę szpital i powiat jest na dnie. My tutaj mówimy o bardzo wielu
rzeczach, tylko w tej chwili są to decyzje, które odbiją się na praktycznie
mieszkańcach całego powiatu. Dyrektor, który opracowuje program naprawczy,
więc proszę Państwa zejście z takiej straty, to nie jest takie proste. W tej chwili
największym dobrem szpitala to jest załoga tam zatrudniona, która czuje jak jest
sytuacja i widzi, jakie są działania. Nie ma pieniędzy na żaden sprzęt. Dlatego
z góry dziękuję za każdą pomoc i obojętnie, ile ona będzie, na pewno będzie
dobrze wykorzystana. My też będziemy się zwracać w tym tygodniu do dużych
firm ostrowieckich, bo tam też się leczą pracownicy w tym szpitalu. Mamy o co
walczyć, bo ja nie wyobrażam sobie 110 tysięcznego powiatu bez szpitala.
Tu wielu osobom, wielu ościennym szpitalom bardzo by było na rękę, gdyby
tego szpitala w Ostrowcu nie było. Skala zadłużenia tego szpitala, skala
zobowiązań wymagalnych i z tym co – pełniący obowiązki w tej chwili
Dyrektor się zmaga, kolejka wierzycieli jest tak duża. Jeżeli mówimy
o kontrakcie, tutaj dzięki działaniom ówczesnej Pani pełniącej obowiązki, udało
się faktycznie zyskać większy ryczałt o 2 mln, z czego, proszę Państwa,
z pomocy rządowej, o której Pan Senator wspominał, to jest 400 tysięcy. To jest
podniesienie punktu na oddział wewnętrzny oraz na chirurgię. Prawie milion
sześćset tysięcy to była walka o podniesienie ryczałtu, który ma przyznany
szpital, bo po prostu poprzednie działania – szczególnie 2017 r. – tak naprawdę
doprowadziły do tego, że ten ryczałt jest zaniżony. Miasto Sandomierz, Powiat
Sandomierski ma ryczałt, o ile dobrze pamiętam, o 4 mln większy, a jest
oczywiście o wiele mniejszy. Powiat Starachowicki chyba 11 mln większy. Też
jest mniejszy od Ostrowca. W 2017 r., kiedy szpitale wiedziały, jak będzie
liczony ryczałt, no wykonywały różne działania, wykonywały operacje,
14

zwiększały nadwykonania. Szpital Ostrowiecki przyjął inną formę, po prostu
wszystko ograniczył, a to się przełożyło na skalę ryczałtu. Tutaj, żeby było
zapłacone za nadwykonania, bo proszę zauważyć, że to są sytuacje ratujące
zdrowie, to niestety, też się prawo musi zmienić i tutaj ukłon w stosunku do
Pana Senatora. My w tej chwili walczymy z Narodowym Funduszem
i w zasadzie już się porozumieliśmy – o zwrocie prawie 600 tysięcy za
nadwykonanie na dializy. Bo za dializy, właśnie za nadwykonanie się płaci – za
endoprotezy się płaci. Pozostałe to jest wszystko w ramach ryczałtu. Mówimy
o Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – dobrze budujemy go. W lutym
przyszłego roku zostanie oddany do użytku. Tylko przy budowie tego oddziału
dziwnym trafem wycięto lądowisko. Lądowisko, które jest obowiązkowe do
SOR–u w 2021 r. Powiem lepiej, na to lądowisko jest pozwolenie, jest projekt,
jest pozwolenie na budowę. I teraz mamy wprowadzaną inwestycję ze środków
unijnych na SOR. W 2021 r. jeżeli nie ma lądowiska, a raczej nie zmienią się
przepisy w tym zakresie, ponieważ widziałam nowy projekt rozporządzenia,
który te terminy dalej utrzymuje, to nie będzie SOR–u. Z czym się to może
wiązać, no to się Państwo możecie domyśleć. W tej chwili do tych problemów
ze szpitalem dochodzi jeszcze jeden – nie ma pieniędzy, a to lądowisko musi
powstać. Jego wartość jest szacowana na około 5 milionów. Oczywiście można
zbudować lądowisko gdzieś w pobliżu. Ono będzie może o 2 miliony tańsze,
może półtorej, ale wymaga to wydzielenia, dzielenia terenu, zmiany
użytkowania, projektu i pozwolenia. Państwo zdajecie sobie sprawę, ile to trwa.
A też będzie w granicach gdzieś 2 milionów kosztowało plus trzeba trzymać
karetkę 24 godziny z pełną obsadą i to lądowisko musi być w terenie takim, że
można dojechać w ciągu pięciu minut. Koszty tej karetki, utrzymania pełnej
obsady też kosztują. Taka jest sytuacja, proszę Państwa, szpitala. Ja po
pierwszych, jakby rozmowach z Dyrektorem, widzę, do czego zmierza program
naprawczy. I tylko trzeba stanąć, żeby on wyszedł, bo po prostu nie będzie
szpitala. Ja też rozumiem załogę, która pracuje, rozumiem też roszczenia, ale
w tej chwili jest to najważniejsze zadanie – uratować ten szpital. Proszę
Państwa, Państwo z Klubu „Prawa i Sprawiedliwości” mówią, żeby to odciąć.
Przepraszam bardzo, ale kto weźmie odpowiedzialność za tą stratę? Kto pokryje
te zobowiązania? Czy ja mam powiedzieć pracownikom, którzy byli by, albo
oddziały ze szpitala zlikwidowane, że „sorry mi nie wyszło”? Dlaczego? Tego
się nie da odciąć. Nikt tutaj nie powiedział „przepraszam za te rządy”. Dwa
ostanie lata doprowadziły szpital do ruiny. Bo tego się po prostu nie wstydzę
powiedzieć. Gdy spotykamy się na konwencie z innymi starostami – jest
problem, bo nagle trzeba pokryć stratę szpitala 500 tysięcy, 800 tysięcy, jak
słyszą trzynaście milionów osiemset – to już nie ma rozmowy. To nie jest
kwota, która jest na koncie starostwa. To wymaga również od starostwa
radykalnych działań. To są ograniczenia kosztów osobowych. Państwo wiecie,
co za tym kryje i Pan mi mówi, że ja mam zapomnieć, robić dobrą atmosferę –
a w imię czego? Jeszcze też nie usłyszałam słowa „przepraszam za określone
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działania”. Ja proszę Państwa na tym skończę, bo widzę, że mnie też nerwy
ponoszą. Dziękuję za – mam nadzieję – za udzielenie tej dotacji. Ona faktycznie
zostanie w pełni wykorzystana dla pacjentów. Sama miałam, no trudno nazwać
to przyjemność, przebywać na tym oddziale i wiem, jakie są warunki. Tak, że
zostanie ona naprawdę dobre zrealizowana i za to serdecznie dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, przykro mi,
ale tak jak wspomniałam wcześniej, Pani Starosta wyjaśniła nam bardzo
dokładnie sprawę.
Radny M. Czeremcha – Domagam się, domagam się głosu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Bardzo krótko i konkretnie.
Radny M. Czeremcha – Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja, przyzwyczaiłem się,
że każde słowo zostanie wykorzystane, zmanipulowane, ale nie spodziewałem
się tego, Pani Przewodnicząca, po Pani Staroście Marzenie Dębniak, którą
darzyłem wielki szacunkiem. Albo Pani Starosta nie potrafi zrozumieć moich
słów, ale obawiam się po prostu, że nie chce zrozumieć. Nie mówiłem o żadnym
odcięciu, nie mówiłem – nie zamierzam nikogo przepraszać Pani Starosto,
ponieważ nie czuję się wręcz odpowiedzialny za sytuację w szpitalu. I jestem
naprawdę zniesmaczony Pani wypowiedzią. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – No, proszę Państwa, bardzo mi
przykro, ale ta dyskusja zmierza w dziwnym kierunku. Koniec dyskusji, proszę
Państwa, ja tu rządzę na tej sali. Proszę dyskutujemy – już zakończyliśmy
dyskusję.
Radny Wł. Sajda – Jak Pani może nie udzielić głosu radnemu?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – No, bo uważam, że dyskusja już
teraz idzie w dziwnym kierunku. Cóż będziemy dyskutować w kółko o tym
samym, kiedy mamy konkretną decyzję.
Radny Wł. Sajda – Jak tak można. To jest gorzej niż za komuny.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – No i bardzo, bardzo dziękuję
za taką ocenę. A ja poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu. Kto jest za
podjęciem tej uchwały – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw –
naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi
rękę. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 14 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVI/77/2019 – załącznik nr 15 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019. Nowy projekt uchwały,
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oczywiście to jest. Wniesiony dzisiaj do porządku obrad. Projekt ten był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu
o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca!
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi, zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019 r. Kto jest za
– naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi
rękę. I kto się wstrzymał – również naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że uchwałę tę przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019 r. (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVI/78/2019 – załącznik nr 17 do protokołu.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Projekt był również opiniowany
przez Komisję Budżetu. Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi, zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2019 – 2023. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały – naciska przycisk
i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się
wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, że uchwałę tą
przyjęliśmy 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 18 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVI/79/2019 – załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W tym momencie zakończyliśmy
realizację punktu trzeciego. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku
naszych, dzisiejszych obrad. Mianowicie punktu czwartego. Zastanawiam się
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nad przerwą. No, to w takim razie kontynuujemy. Przechodzimy do czwartego
punktu porządku obrad dzisiejszej sesji – „Debata nad Raportem o stanie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2018”.
Ad IV/ Debata nad Raportem o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za
rok 2018:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Debata nad Raportem o stanie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2018. Szanowni Państwo Radni!
Zgodnie z art. 28 a.a. znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym na sesji
Rady Miasta w dniu 30 maja 2019 r. Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego Pan Jarosław Górczyński przedstawił raport o stanie Gminy
za rok 2018. Raport został również zamieszczony na stronie internetowej
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jak też w Biuletynie Informacji
Publicznej. Państwo Radni otrzymaliście na sesji materiał i z pewnością do dziś
szczegółowo się wszyscy z nim zapoznali. Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, w debacie nad raportem o stanie gminy biorą udział Radni
i mieszkańcy. Informuję Państwa Radnych, że mimo zamieszczenia komunikatu
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej, mieszkańcy
nie zgłosili chęci udziału w debacie nad raportem. W takim razie będziemy
dyskutować w gronie radnych na temat raportu Gminy.
Proszę Państwa Radnych! Kto chciałby głos zabrać? Proszę o zgłaszanie się
teraz, ja będę notować, żeby później nadać ton jakiś taki przejrzysty tej naszej
dyskusji.
Wiceprzewodnicząca przeczyta teraz nazwiska państwa, którzy się zgłosili, żeby
po prostu nie pominąć nikogo, kto już się zgłosił, a być może, bo się dużo osób
zgłaszało.
Wiceprzewodnicząca RM J. Pikus – Radny Włodzimierz Stec, Radny Marek
Giemza, Mateusz Czeremcha, Artur Głąb, Radny Dariusz Kaszuba, Radny
Wrona, Radna Grażyna Maj, Radny Marcin Marzec, Radny Kamil Stelmasik,
Radny Stanisław Choinka i Radny Andrzej Pałka.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jeszcze Radny Mariusz Łata
i Daniel Strojny.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – I jeszcze Aron Pietruszka.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – No to chyba już mamy
wszystkich. W takim razie proszę Państwa, będę kolejno zapraszała Państwa
do zabrania głosu w trakcie debaty. Proszę o zabranie głosu Radnego
Włodzimierza Steca.
Radny W. Stec – Dziękuje bardzo. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Ja przejrzałem oczywiście, przeczytałem ten raport o stanie
Gminy i chciałbym zwrócić uwagę na coś, co mnie najbardziej interesuje,
czyli na budżet miasta oraz na gospodarkę. Pierwsza strona w tym naszym
18

raporcie od razu pokazuje, w jakim miejscu nasza Gmina się znajduje,
czyli mówię tutaj o pre–ratingu wykonanym przez poznańską firmę INC Rating
na, sami Państwo widzieliście i widzicie teraz – na dwa tysiące prawie osiemset
samorządów zajęliśmy 319 miejsce. Oznacza to, że jesteśmy przy tej ilości
samorządów w czołówce, jeśli chodzi o prowadzoną politykę finansową. Można
zauważyć, że jest to, jest ona prowadzona w sposób racjonalny oraz
odpowiedzialny. Co dalej, zwróciłem uwagę oczywiście na wykonanie budżetu
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2018 r. i chciałbym też tutaj, żebyście
Państwo zobaczyli, no na pewno to widzieliście, plan miał być na koniec
2018 r., miał się zakończyć deficytem trzy miliony trzysta prawie tysięcy
złotych. Okazało się, że wykonanie jest ponad 5 milionów. Różnica to jest
8,5 miliona złotych. Jest to ogromna kwota, która została wygospodarowana
przez Pana Prezydenta i częściowo też oczywiście przez nas radnych.
Kolejna rzecz to jest zadłużenie. Uważam to, co się tutaj, na tym sprawozdaniu
co się znajduje, czyli od 2014 r. sukcesywnie zadłużenie naszej Gminy spada.
To zadłużenie jest zmniejszane średnio 7 – 8 milionów rocznie, a jak sami
Państwo widzicie, na 2022 r. zaplanowane jest zero, czyli nasza Gmina bez
zadłużenia. Chciałbym tutaj też wspomnieć, zresztą Pani Starosta dzisiaj też
o tym powiedziała: Powiat – 56 milionów zadłużenia, nie ma jak z tego
schodzić, Kielce – jeden miliard, około 40 milionów odsetek rocznie. To są
ogromne kwoty dla Kielc, natomiast my z powodzeniem sobie z tym radzimy.
Kolejna sprawa, która wskazuje na dobrą gospodarkę, czyli projekty
są współfinansowane ze środków zewnętrznych. Jak widzimy, samorząd
realizuje 15 dużych projektów na prawie 116 milionów złotych, z czego 63%
to są środki pozyskane za źródeł zewnętrznych. Oznacza to dla mnie, że bardzo
dobrze korzystamy z tych źródeł, z drugiej zaś strony 37% to są środki własne,
czyli wydajemy na inwestycje, na projekty, oprócz tego, oczywiście tak jak
wcześniej już powiedziałem, spłacamy zadłużenie.
Przechodząc dalej, chciałbym zwrócić uwagę na atrakcyjność naszego miasta,
jeśli chodzi o infrastrukturę oraz podatki. W latach 2015–2019 samorząd
zamroził stawki podatku od nieruchomości, opłaty za ciepłą wodę, odbiór
ścieków zostały na tym samym poziomie. Co ważne, bardzo mocno obniżyliśmy
podatki od środków transportowych, co się przekłada na oczywiście zwiększenie
rejestracji i działalności takich firm w naszej Gminie. Również uchwaliliśmy,
my jako Radni poprzedniej kadencji, ulgę dla firm otwierających działalność
usługową – jest to zwolnienie z podatku od nieruchomości, oczywiście
uzależnione od ilości zatrudnionych osób.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Proszę o ciszę!
Radny W. Stec – Szanowni Państwo! Zacząłem od wyróżnienia i chciałbym
również zakończyć wyróżnieniem. Na pewno już wszyscy wiedzą, że Ostrowiec
Świętokrzyski otrzymał tytuł „Gminy 30–lecia Wolności RP”. Plebiscyt „Orły
Polskiego Samorządu” jest najbardziej cenionym przedsięwzięciem
w środowisku samorządowym, realizowanym w ramach Ogólnopolskiego
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Programu Regionów – Samorządowa Marka Roku. Pokazuje i krzewi najlepsze
wzorce funkcjonowania i rozwoju samorządów i w zasadzie to jest
podsumowanie, według mnie, całego tego raportu. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Marka Giemzę.
Radny M. Giemza – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni! Panie Prezydencie!
Szanowni Goście! Nasza Gmina dba o zdrowie mieszkańców, starając się
zmniejszyć niską emisję, podłączając coraz więcej domów jednorodzinnych
do MEC – u, ale brakuje nam innego wsparcia, bo uprawnienia do emisji CO2
tzw. zielona energia, jeszcze na początku 2017 r. kosztowały 8 euro za tonę,
a dziś kosztują 25 euro za tonę. Jak można łatwo policzyć, zwiększa
to dodatkowo koszty działalności MEC–u z 2 do 8 milionów. Rosnące koszty
zakupu CO2 przekładają się również na wzrost cen energii elektrycznej,
zwłaszcza w Polsce, gdzie ok. 80% prądu produkuje się z węgla. Sytuacja ta
w ciągu ostatnich kilku lat, negatywnie wpływa na wzrost kosztów działalności
każdej firmy, a w szczególności firm produkcyjnych, w których technologia
produkcji oparta jest na energii elektrycznej. W 2018 r. konkurencyjność
polskiego przemysłu, na tle naszych sąsiadów, znacząco się pogorszyła.
W Polsce w lipcu 2018 r. koszt jednej megawatogodziny wynosił dla dużego
odbiorcy około 69 euro, w Czechach – 57 euro, zaś w Niemczech,
– przy uwzględnieniu rekompensaty – tylko 38 euro. Warto podkreślić to, jak
kontrastują te problemy z działaniem na naszym lokalnym podwórku.
Na szczególne zaznaczenie zasługuje realizowana przez Prezydenta i Radę
Miasta polityka dbania o niskie stawki usług komunalnych. Jestem przekonany,
że jest to jedno z najważniejszych działań, jakie powinna realizować
odpowiedzialna Rada Miasta i strategicznie myślący Prezydent. Jeżeli możemy
mieć do wyboru, żeby mieszkańcy płacili w skali roku prawie 1000 zł mniej
za usługi komunalne takie, jak woda, ciepło, komunikację itp. niż w innych
miastach podobnych do naszego, to myślę, że wybór jest oczywisty. Tego
wyboru dokonujemy od ponad 4 lat i myślę, że dokładnie tak samo będzie
wyglądał nasz wybór w kolejnych latach. W 2018 r. wykonany został przez
firmę Curulis ranking. W tym rankingu na 339 samorządów Ostrowiec
Świętokrzyski zajął 23 miejsce, gdzie im wyższe miejsce, tym mniejsze opłaty
dla mieszkańców. Dobrym przykładem może być tutaj cena wody i ścieków
w naszym mieście. Cena wody i ścieków dla gospodarstw domowych – średnia
krajowa to 11,78 zł/m3, w województwie to 10,96, a w Ostrowcu
Świętokrzyskim tylko 9,53. Panie Prezydencie! Dziękuję za tą rozwagę
i rozsądne gospodarowanie miejskim majątkiem, bo taki wynik nie robi się sam.
Jest on wynikiem bardzo rozsądnego wydatkowania publicznych pieniędzy
i zarządzania miejskimi spółkami. To kolejny dowód na właściwe zarządzanie
naszymi zasobami i szacunek wobec naszych mieszkańców. Poza tym należy
podkreślić, że te przyjazne dla mieszkańców stawki opłat za usługi komunalne
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proponowane są w okresie, gdy Gmina spłaca kredyty jeszcze poprzedników
i nie czyni tego kosztem Ostrowczan. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Mateusza Czeremchę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca, ja bym chciał prosić o zabranie
głosu w pierwszej kolejności przez Pana Przewodniczącego Dariusza Kaszubę,
a ja bym chciał zabrać głos po Radnym Arturze Głąbie, jeśli mogę prosić.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dobrze, proszę bardzo, w takim
razie Radny Dariusz Kaszuba zabiera głos.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Pani
Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Dzisiaj mamy po raz
pierwszy w historii ostrowieckiego samorządu debatować na temat raportu
o stanie Gminy. Ja pozwolę sobie debatować nie z kartki, bo tę formę uważam
za cenniejszą i chyba bardziej wiarygodną. Proszę Państwa, wydaje mi się,
że mając do czynienia z raportem po raz pierwszy, powinniśmy zdać sobie
sprawę z tego, że raport jako źródło informacji dla wszystkich, powinien
zawierać również informacje wszystkie, więc jeżeli raport jest dla wszystkich,
to również wszystkie informacje. Z lektury tego raportu, prezentowanego po raz
pierwszy, możemy odnieść wrażenie, że wszystko co w nim jest,
jest podkreśleniem jedynie dobrych rzeczy w naszym mieście będących. Rodzi
się pytanie: to po co my jesteśmy tutaj jako Radni, skoro wszystko jest tak
dobrze, to podejmowanie decyzji i próby naszych interpelacji, no są praktycznie
zbędne, bo po co prosić o coś, co przecież tak dobrze funkcjonuje. Z drugiej
strony mamy do czynienia chyba i wrażenie takowe, abyśmy przypominając
sobie kwestie raportu, przypomnieli sobie również o tym, że był on chyba
przygotowywany bardzo naprędce, skoro tuż po jego wręczeniu, otrzymaliśmy
wszyscy drogą mailową, sprostowania co do jego treści. Wypadałoby chyba
zadbać o to, by raport, który jest tak wiarygodnym źródłem informacji, był
przygotowany również wiarygodnie, dokładnie i rzetelnie, bo takie rzeczy,
niestety, miały miejsce, na skrzynki mailowe nasze wpłynęły informacje
o zmianach, pomyłkach w jego treści.
Proszę Państwa! Raport o stanie każdej Gminy jest narzucony przez
ustawodawcę w formie ogólnej. Wydaje się tutaj jednak słusznym, by przyjąć
także możliwość pewnych wewnętrznych przepisów, no myślę, że w formie
nawet uchwały Rady Miasta czy Gminy. Uchwały, która precyzowałaby
wymogi dokładnie określające przygotowanie tego raportu, no bo tak naprawdę
nie wiemy, czy dla naszego miasta istnieją jakieś zagrożenia, nie wiemy czy je
zdiagnozowano, nie wiemy co jest bolączką naszego miasta, bo chyba wszyscy
mamy świadomość o migracji i starzenia się naszego społeczeństwa w naszym
mieście. Tego w raporcie ciężko się doszukać, bo są informacje, które nie do
końca oddają nie tylko blaski, ale i cienie naszego miasta. Wypadałoby
w przyszłości pochylić się nad tym, aby zadbać również o to, co jest dla naszego
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miasta potencjalnym, chociażby zagrożeniem, tak aby my jako Radni
moglibyśmy działać, by to zagrożenie niwelować. No i dobrze by było, na
zakończenie dodam, posługiwać się danymi z raportu, a nie tylko rankingami.
Dziękuje bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Zaproszeni
Goście! Drodzy Mieszkańcy! Szanowni Państwo! W założeniu Raport o stanie
Gminy powinien być, moim zdaniem, tak stworzony dla mieszkańców, aby
był napisany językiem prostym i zrozumiałym. Powinien również, w miarę
możliwości, wyjaśniać pewne zjawiska, czy sytuacje, zachodzące w Gminie
właśnie w tym ubiegłym 2018 r. Natomiast czytając stworzony przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski raport odnosi się przedziwne wrażenie. Z jednej strony
jest on bardzo szczegółowy i nastawiony, co zrozumiałe, na eksponowanie
sukcesów, z drugiej jednak strony, w wielu miejscach tego raportu brakuje,
niestety, obiektywnej oceny. Brakuje również często próby wyjaśnienia takiej,
a nie innej sytuacji. Jednak jak czytamy w owym raporcie na stronie 74 –
przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej, to sztandarowy
projekt Gminy. Dalej nazwany on również jest projektem strategicznym,
kluczowym dla dalszego rozwoju miasta. Co budzi moje zdziwienie, że nie
znajdziemy w tym raporcie ani słowa o tym, dlaczego Gmina nie skorzystała
z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego, które tak głośno było zapowiadane w 2016 r. Tutaj może
wrócę troszkę do historii, bo 15 lipca właśnie tego roku Pan Prezydent podpisał
w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski preumowę z samorządem
Województwa Świętokrzyskiego. Wówczas była mowa o kwocie
dofinansowania 4 mln 730 tys. przy całkowitej kwocie 12 mln 203 tys. I oto
w końcówce 2018 r. dowiedzieliśmy się, całkiem przypadkiem, że z tego
dofinansowania Gmina nie skorzystała. Na nasze pytania, co było przyczyną
takiego stanu rzeczy, nie otrzymaliśmy również odpowiedzi. Nie odnajdujemy
w raporcie nawet wzmianki na ten temat, a skoro Gmina realizuje
przygotowanie terenu przy ulicy Bałtowskiej ze środków własnych, jak
mniemam, to czy robi to w zakresie pierwotnie przewidzianym projektem, czy
też okrojonym. Raport powinien być jasny dla mieszkańców, wielu z nich
pamięta i pyta właśnie o tą sytuację z preumowę, która była nagłaśniana
w mediach, natomiast raport na jej temat milczy, choć w innym miejscu raport
dość szczegółowo opisuje ciekawostkę – na przykład popularne w Gminie
imiona dzieci, tak – w osiemnastym roku. Następnie Studium uwarunkowania
przestrzennego – informacja o pracach nad stworzeniem jego nowej edycji,
no jest tutaj bez informacji, kiedy te prace mają się zakończyć i co za tym idzie
– kiedy będzie możliwe opracowanie planów miejscowych. Jest to dość istotna
informacja dla mieszkańców i dla nas radnych. Kolejne to, co tutaj mnie
niepokoi, to dość duża część raportu mówi o poprawie wizerunku miasta,
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rewitalizacji, nasadzeniach, dbaniu o zieleń miejską, estetykę. Co jednak Gmina
zrobiła, aby ogarnąć chaos reklamowy, który widoczny jest zwłaszcza
w Śródmieściu przy głównych ulicach miasta? Dalej, na przykład
w charakterystyce gminnej infrastruktury, w części dotyczącej istniejących
ścieżek rowerowych, mamy dość dokładną informację, czyli ich długość
wyrażoną w metrach bieżących, ale nigdzie nie znajdziemy informacji, czy jest
to długość tych ścieżek wystarczająca, czy też nie, natomiast pomijany jest
problem, który wielokrotnie poruszaliśmy na Komisji Strategii, że głównym
problemem ścieżek rowerowych jest brak ich ciągłości i tego mieszkaniec się
nie może się dowiedzieć z tego raportu. W dalszej części dotyczącej MPK nie
ma nawet zarysu, czy wspomnienia o działce, która pozostanie w centrum
miasta po byłej działce. Rozumiem, że to sprawa otwarta, tak jak wspominałem,
– tak oczywiście, ale brak właśnie tak jak wcześniej mówiłem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sprawia, że mieszkańcy obawiają się,
że w bliskim sąsiedztwie, w kolejnych latach oczywiście, powstanie kolejny
market czy dyskoteka. Gmina jednak powinna jednak mieć jednak jakiś zamysł,
lub nakreślić swoje plany i ewentualnie skonsultować z mieszkańcami swoje
plany co do tego terenu. Kolejny punkt – w wielu miejscach, jak na przykład
w części dotyczącej cmentarza diagnozowany jest problem – stopień
wypełnienia, bez słowa co dalej Gmina zamierza z tym zrobić. Tego też nie
możemy się dowiedzieć, mamy suche dane, suche liczby. Brak informacji
o polityce Gminy wobec zwierząt w schroniskach, lecznicach etc. Następnie,
w raporcie brakuje mi punktu podsumowującego najważniejsze cele
na najbliższe lata, na czym Gmina chce się skupić. Te informacje można znaleźć
w tekście oczywiście, porozrzucane po całym dokumencie, ale powinny być
skrótowo, uważam, ujęte w jeden osobny punkt. Pewne informacje dla nas,
radnych, oczywiście są jasne, tak jak tutaj rozmawiamy, czy na Komisjach,
ale raport adresowany jest do mieszkańców i z myślą o nich powinien być
tworzony. W wielu miejscach raportu, jak by o tym, mam wrażenie,
zapomniano.
Drodzy Mieszkańcy! Widzowie! Szanowni Państwo! Odniosłem się tylko do
kilku elementów, które zawiera dokument, jednak takich uwag, moim zdaniem,
jest więcej. I podsumowując, uważam, że o ile trudno ustosunkować się do
danych przedstawionych w raporcie, zakładamy, że są one rzetelnie
przedstawione i zgodne z prawdą, o tyle w wielu miejscach zabrakło ich analizy
i informacji skąd one wynikają. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę teraz o zabranie
głosu Radnego Mateusza Czeremchę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Zaproszeni
Goście! Drodzy Mieszkańcy! Panowie Prezydenci! Na ostatniej sesji Rady
Miasta w dniu 30 maja Prezydent Górczyński przedstawił prezentację dotyczącą
raportu o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Usłyszeliśmy wtedy
m.in., że Prezydent Górczyński jest dumny, że mamy się czym pochwalić,
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że Ostrowiec Świętokrzyski jest dobrym miejscem do mieszkania i miastem
dla przyszłych pokoleń. Słyszeliśmy też o przewadze konkurencyjnej. Wysoka
Rado! Drodzy Mieszkańcy! Gorąco życzyłbym Państwu oraz samemu sobie,
aby słowa Prezydenta Górczyńskiego były prawdziwe, aby rzeczywiście nasze
piękne miasto kwitło, również w sferze społeczno–gospodarczej, abyśmy
osiągnęli chociaż średni poziom rozwoju dla województwa świętokrzyskiego,
które i tak jest jednym ze słabiej rozwiniętych regionów w kraju. Tyle tytułem
wstępu. Korzystając z okazji, w ramach trwającej debaty mającej, jak myślę,
na celu pokazanie prawdziwego oblicza naszego miasta, chciałbym powiedzieć
o tej rzeczywistości naszego miasta, o której w raporcie się nie wspomina.
Po dokładnym zapoznaniu się z raportem okazało się, że dokument jest
niekompletny i nie ukazuje prawdziwego stanu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski. Przede wszystkim zabrakło przedstawienia podstawowych
wskaźników dotyczących rozwoju społeczno–gospodarczego naszego miasta
oraz porównania tych wskaźników ze wskaźnikami miast o podobnej wielkości,
położonych w pobliżu oraz posiadających charakter przemysłowy,
z dominującym udziałem przemysłu ciężkiego. I tak po pierwsze: jeśli chodzi
o wydatki inwestycyjne z budżetu Gminy na jednego mieszkańca, tutaj niektóre
dane będą z roku 2017, bowiem jeszcze nie ma pełnych rankingów za rok 2018.
Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne – Ostrowiec zajmuje 232 miejsce,
powtarzam 232 na 267 miast powiatowych, z nakładami na mieszkańca
w wysokości 266 zł Dla porównania w Stalowej Woli na inwestycje wydano
562 zł. na jednego mieszkańca i jest to pozycja 72 wśród miast powiatowych,
a w Starachowicach – 351 zł i jest pozycja w rankingu 185. Po drugie:
w zakresie wykorzystania środków z funduszy europejskich – Ostrowiec plasuje
się na 233 miejscu z kwotą 47 zł na jednego mieszkańca, Stalowa Wola zajmuje
21 miejsce z kwotą 847 zł, a Starachowice 121 miejsce z kwotą 217 zł.
Szanowni Państwo! Okazuje się że Prezydent Stalowej Woli pozyskał
osiemnaście razy więcej funduszy z Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego
mieszkańca niż Prezydent Górczyński. Różnica w skuteczności zarządzania
w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej między Stalową Wolą
a Ostrowcem Świętokrzyskim jest wręcz porażająca. Po trzecie: w rankingu
zamożności Ostrowiec Świętokrzyski zajmuje odległe 258 miejsce na 267 miast
powiatowych z kwotą 2396 zł na jednego mieszkańca. Stalowa Wola zajmuje 50
miejsce z kwotą 3173 zł, a Starachowice 21 miejsce z kwotą 2580 zł. Szanowni
Państwo! Sytuacja wygląda wręcz dramatycznie. Aby zobrazować trendy dodam
tylko, że w 2014 r. za rządów Prezydenta Szostaka, w rankingu zamożności
Ostrowiec Zajmował 96 miejsce, a Stalowa Wola 260. Przypomnę tylko, że
Prezydent Górczyński od roku 2006 był Wiceprezydentem Ostrowca, w którego
gestii pozostawały sprawy gospodarcze i do dnia dzisiejszego, z trzyletnią
przerwą, kiedy był Posłem na Sejm RP, dzierży władzę w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Trudno więc jest mi zrozumieć samozachwyt Pana Prezydenta
na stan naszego miasta i wręcz irracjonalny hurra optymizm. Po czwarte:
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współczynnik dzietności w naszym mieście wynosi 1,09 dziecka na jedną
kobietę, średnia dla naszego województwa wynosi 1,25 dziecka na jedną
kobietę, a dla Polski 1,45. Przy czym w skali kraju i województwa, między
innymi, dzięki „Programowi 500+” wskaźnik ten rośnie, a jak usłyszeliśmy z ust
Pana Prezydenta Górczyńskiego na sesji w dniu 30 maja, w Ostrowcu
Świętokrzyskim „Program 500+” nie przynosi efektów w postaci większej
ilości nowo narodzonych dzieci. Panie Prezydencie, Ostrowiec jest w tej kwestii
niechlubnym wyjątkiem na mapie naszego kraju. Tak niski współczynnik
dzietności przekłada się na wskaźnik urodzeń. I tak: w Ostrowcu rodzi się
4,6 dziecka na tysiąc mieszkańców. Średnia dla naszego województwa to
8,7 dziecka na tysiąc mieszkańców, a dla Polski – 10,5 dziecka na tysiąc
mieszkańców. W połączeniu z emigracją zarówno za granicę, jak też do lepiej
rozwiniętych ośrodków, społeczeństwo naszego miasta starzeje się w postępie
geometrycznym. Mamy więc do czynienia z efektem kuli śnieżnej. Nie tylko
niskie dochody mieszkańców są powodem emigracji ostrowczan w wieku
produkcyjnym. Również brak przystępnych cenowo dla przeciętnej rodziny
mieszkań przyczynia się do zmniejszenia populacji Ostrowca Świętokrzyskiego.
Wiele samorządów przystąpiło do rządowego programu „Mieszkanie Plus”
i buduje przystępne cenowo mieszkania dla średnio zamożnych rodzin. Niestety,
Prezydent Górczyński uznał najwyraźniej, że ostrowieckie rodziny stać jest
na zakup mieszkań na rynku komercyjnym i podjął decyzję o budowie
ogrodzonego osiedla. Panie Prezydencie! W moim odczuciu nie każdego stać
jest na zakup mieszkania w cenie 3600 zł za metr kwadratowy, w dodatku
w stanie surowym zamkniętym, co daje cenę za mieszkanie trzypokojowe,
w dodatku do wykończenia, w wysokości 248 tys. zł. Również brak żłobka
samorządowego uniemożliwia rodzicom podjęcie pracy. Wszystkie te
okoliczności tj. niskie dochody w połączeniu z drogimi mieszkaniami i brak
żłobków samorządowych powoduje odkładanie na później decyzji o rodzeniu
przez ostrowczanki dzieci i powoduje niską dzietność. Przypomnę: 1,09 dziecka
na kobietę, a po drugie: powoduje masową wręcz emigrację z naszego miasta
większości młodych ludzi. Jedynie w zakresie nakładów na promocję miasta
Ostrowiec Świętokrzyski plasuje się w czołówce. Wydaje ponad 1mln
600 tys. zł, a przypuszczam, że łącznie z jednostkami podległymi jak np. szkoły,
MOPS, ZUM i spółki gminne kwota ta może być o wiele wyższa. Jak wynika
ponadto z raportu Polskiej Akademii Nauk, na 255 miast średniej wielkości
w Polsce, Ostrowiec zajął 8 miejsce w kraju i 1 w województwie
świętokrzyskim pod względem skali zagrożenia degradacją społeczno–
gospodarczą. Jesteśmy w niechlubnej pierwszej ósemce miast w Polsce,
najbardziej zagrożonych marginalizacją i zjawiskami kryzysowymi. Jak łatwo
zauważyć, w oparciu o rzetelne dane pochodzące z ogólnodostępnych źródeł jak
z GUS–u lub też z rankingu samorządowego miesięcznika „Wspólnota”,
Ostrowiec Świętokrzyski jest miastem, które potrzebuje zasadniczej zmiany
zarządzania. Z tego miejsca apeluję do Pana, Panie Prezydencie Górczyński,
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jeśli nie potrafi Pan zarządzać Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, to może warto
przypatrzeć się, jak to robią inni. Nie ma potrzeby odkrywać na własną rękę, jak
należy skutecznie zarządzać miastem, aby to miasto się rozwijało. Wystarczy
obserwować jak to robią ci, którzy świetnie się sprawdzają w swojej roli.
Polecam Panie Prezydencie wyjazd studyjny np. do Stalowej Woli.
Tam będzie miał Pan okazję przypatrzeć się i dopytać jak wyciąga się z dołka
miasto, które w ciągu ostatnich 15 lat, pod względem zamożności, awansowało
z odległego 260 miejsca na dobre 50 miejsce. Dziwi mnie również to, że autorzy
raportu nie przedstawili rzetelnego opracowania popartego danymi
statystycznymi, które ukazują miejsce naszego miasta na tle innych miast
w Polsce. Czyżby otrzymali polecenie z samej góry, aby jak to się mawia
w korporacjach: malować trawniki na zielono? Gorąco zachęcam Pana, Panie
Prezydencie, do wsłuchiwania się we wszystkie dobre rady, w tym poważne
rozważanie dobrych propozycji Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Mimo
wszystko wierzę, że wszystkim na tej sali obrad, zależy na rozwoju naszego
miasta. Jednakże pragnę zauważyć, że Ostrowiec nie jest niczyją prywatną
własnością. Jest naszym dobrem wspólnym. Jest dobrem wspólnym wszystkich
Ostrowczan. Nie da się już dłużej zamiatać pod dywan prawdziwego oblicza
naszego miasta. Czas wziąć się za rzetelną robotę. Panie Prezydencie!
Ostrowczanie na to zasługują. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Jerzego Wronę.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Szanowni Goście! Szanowni Radni!
Panie Prezydencie! Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu.
Po przeczytaniu raportu również nasunęło mi się podobne wrażenie, że ten
raport nie został sporządzony w taki sposób, żeby informacje w nim zawarte
dawały bazę, na podstawie której można by prowadzić analizy i wyciągać
wnioski i układać priorytety do dalszej pracy, do dalszych działań Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski. Padło tutaj już dużo sformułowań, dużo stwierdzeń
wypowiedzianych przez przedmówców, z którymi się zgadzam i tutaj siłą
rzeczy będę chciał uniknąć powtórzeń. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz,
że ten raport, on jest oparty o tak jak gdyby własne, jednostronnie ułożone
informacje. I rzeczywiście, jak się tylko na taki dokument patrzy z tego jednego
punktu widzenia, no to wydaje się tak – no rzeczywiście jest postęp, bo
faktycznie, w niektórych dziedzinach należy stwierdzić, że jest postęp. Ja nawet
zauważyłem może drobną sprawę, ale chcę ją przytoczyć, bo dość duża poprawa
tego wskaźnika, jeśli te dane są prawdziwe. Tak wycinkowo wyciągnąłem jeden
wskaźnik, że np. emisja dwutlenku siarki, w przeciągu ostatnich lat czyli
szesnastego, siedemnastego i osiemnastego została zmniejszona w Ostrowcu
o 30%, a to dzięki np. podjętym działaniom, żeby kupować węgiel bez
domieszek siarki. To tylko tak, przepraszam, przykładowo i wyrywkowo.
Są jakieś osiągnięcia, chociażby od lat oczekiwana budowa nowej bazy MPK,
od lat 90–tych zgłaszane wnioski mieszkańców szczególnie Pułanek, żeby
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stamtąd wyprowadzić tą bazę, bo jakieś tam niosła uciążliwości. Ale też
pojawiła się teraz okazja, bo dzięki, no już w całej Europie głoszonemu
programowi, że trzeba zrobić wszystko, żeby po prostu naszą planetę ratować
i ograniczać emisje. Stworzony został program pomocy tym samorządom, które
właśnie by miały takie potrzeby i zechciały takie programy wdrażać. Czyli
wsparcie niskoemisyjnych działań zmierzających do niskiej emisji w miejskim
zbiorowym transporcie osób. I ten program umożliwia dofinansowanie zarówno
zakupu taboru niskoemisyjnego, tutaj jest zaplanowane 10 autobusów, budowa
nowej bazy, budowa dróg dojazdowych. I tutaj nawet byłoby grzechem nie
skorzystanie z możliwości, po prostu uzyskania dofinansowania na ten projekt.
To są osiągnięcia, ale tak ja tutaj, na początku poprzedniej kadencji, jak
dostaliśmy do uchwalenia okołobudżetowe uchwały określające stawki
podatków lokalnych, to nie miałem, że tak powiem danych, jak ocenić te
uchwały i zaproponowałem wtedy, by poprosić sąsiednie samorządy
o przekazanie nam swoich uchwał i swoich stawek, by utworzyć materiał
porównawczy. I ten materiał porównawczy dał nam, dopiero informację, jak
oceniać nasze stawki, propozycje naszych podatków. I między innymi wyszło
tam, tutaj przecież większość z nas w poprzedniej kadencji też pełniło funkcję
radnych i sobie dobrze przypominamy, że dopiero ten materiał uzmysłowił nam,
jakie te stawki podatków, po prostu mamy. Czy one są względnie innych
samorządów wysokie czy niskie i czy w związku z tym, jesteśmy konkurencyjni
dla tutaj w najbliższej okolicy ze stawkami. No szczególnie wysokie były te
stawki od środków transportu. Natomiast jest wielka szkoda, że dopiero kilka lat
trzeba było czekać i pod koniec ubiegłej kadencji te stawki zostały, no dość
konkurencyjnie zaprogramowane. I tutaj teraz przez analogię do tamtej sytuacji,
warto też, po prostu, te nasze statystyki porównać do osiągnięć innych miast. No
tutaj mamy 200, ponad 260 miast, w których mieszczą się siedziby powiatów
ziemskich i można się porównywać z tymi miastami, żeby można było ocenić
po prostu naszą sytuację i uważam, że żeby dokończyć dyskusję nad tym
raportem, wyciągnąć właściwe wnioski i po prostu rzeczywiście zacząć
wypracowywać programy, które rzeczywiście pozwolą wykorzystać rezerwy,
które tkwią w naszej Gminie, w naszym mieście, a na pewno są duże i na pewno
są niewykorzystane. Wykorzystać możliwości, jakie dają, po prostu możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych. Tutaj kolega przytoczył, ja też, po prostu
zapoznawałem się z tymi danymi, że mamy słabe statystyki odnośnie poziomu
wykorzystania środków zewnętrznych na inwestycje, po prostu w naszym
mieście. Już widać z tego, że tu jest wielkie pole do działania, wielkie pole do
popisu. Jeżeli, po prostu się przeoczy, na przykład – kolejny temat: budowa,
modernizacja linii kolejowej 25, trzeba się przyjrzeć tutaj tym działaniom, tym
inwestycjom, wejść w współpracę z władzami kolejowymi, bo tam się tworzą
w tej chwili programy, jak będzie urządzona linia kolejowa przebiegająca przez
Ostrowiec Świętokrzyski. Teraz rysują się dodatkowe szanse związane
z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Według koncepcji linia 25 jest
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tam postrzegana jako jedna z tzw. tych „szprych” i trzeba by dopilnować, żeby
tak się stało i żeby w Ostrowcu infrastruktura była urządzona tak, żeby
dostępność do dworca kolejowego nie była taka, jaka jest obecnie. Naprawdę
trzeba nad tym wszystkim popracować i w raporcie i w tych dokumentach
powinny te informacje się znajdować, bo inaczej, ja chcę powiedzieć tak, że
chwała i to dużo ludzi postrzega to, że trochę więcej tych kwiatów, klombów się
w Ostrowcu pojawiło i to jest bardzo fajnie, ale to jest na dzisiaj. Natomiast rolą
samorządu, rolą Prezydenta Miasta, jest wybieganie dużo dalej w przyszłość, na
10, 20, może 30 lat i trzeba podejmować działania, które dadzą te efekty i dadzą
perspektywę. Bo teraz jak ja mam kontakt z młodzieżą, bo przecież dzieci są
w takim wieku, kiedy podejmowały decyzję, gdzie się osiedlić, niestety wszyscy
mówią – nie ma tu szans dla nas. To są konkretne przykłady, konkretne osoby
i nie widzimy perspektyw, po prostu wyjeżdżamy stąd. Trzeba coś z tym
wszystkim, naprawdę zrobić i przestańmy, po prostu tak udawać, że jest
wszystko bardzo dobrze. Trzeba rozpocząć, naprawdę i to jak najszybciej, bo
wiele okazji, możliwości pozyskiwania środków ucieka, bezpowrotnie. Inni nas
wyprzedzają. Nie pozwólmy, żeby to, po prostu działo się nadal. Dziękuję za
uwagę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radną Grażynę Maj.
Radna G. Maj – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowna Rado! Ja
na poparcie tych moich poprzedników podam tylko kilka liczb. Kiedy
otworzymy pierwszą stronę i zaczniemy analizować ewidencję ludności,
to widać wyraźnie, że od roku 2017 do 2018, ubyło nam 1347 mieszkańców, ale
ubyło takich ludzi, którzy są w wieku od 18 do 59 lat, czyli ludzi w wieku
produkcyjnym. Jest to wielkość, która jest porównywalna z pracownikami
naszej Huty „Celsa”. Jeżeli tak popatrzymy na liczbę, to zdamy sobie sprawę,
jakie to jest groźne, bo drugie kolumny i drugie wiersze pokazują, że starzeje
nam się społeczeństwo, bo w przeciągu kolejnych lat, roku od 2017 do 2018
wzrosła nam, na przykład liczba osób, które obchodziły 50–lecie małżeństwa.
Jeżeli popatrzymy, proszę Państwa na to, że ludzie po prostu opuszczają nasze
miasto, to jest bardzo niepokojąca rzecz w kontekście samotności ludzi
starszych, a przestudiowałam dokładnie raport, nie znalazłam, jak
przeciwdziałać takiemu procesowi, jak zatrzymać młodych ludzi, jak dać im
szansę, aby osiedlali się w naszym mieście. Wielu z nas, proszę Państwa, którzy
siedzimy na tej sali, mamy dzieci, które, niestety, wyjechały i na prośbę
o powrót, niestety, nie chcą słyszeć takiej propozycji i wprost mówią – trudno
się tutaj odnaleźć. Więc pytanie moje i taka refleksja nad stanem naszego
miasta, które po pierwszej lekturze, rzeczywiście można by się bez
zastanowienia głębszego pomyśleć, że jest to rzeczywiście doskonale
rozwijające się miasto. Nie mniej jednak, jak przeanalizujemy głębiej jest wiele
zagrożeń, na które ja nie znalazłam jakby odpowiedzi i myśli, która by
podpowiadała, czy planu, jak zapobiec pewnym zdarzeniom. Kolejne liczby,
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które przytoczę, to jest też zatrważające, według mnie najwyższe
w województwie bezrobocie. Może źle powiedziałam, nie najwyższe, jesteśmy
trzeci od końca. Ale, proszę Państwa, jest to bezrobocie dwukrotnie większe niż
w województwie i półtora raza większe niż w kraju. To też budzi mój niepokój
o kondycję naszego miasta i pytanie budzi się moje takie – czy ludzie nie
pracują, bo nie chcą, czy nie mają gdzie? I to jest refleksja, nad którą
powinniśmy się zastanowić, jak poprawić miasto nasze, miejsca pracy jak
zbudować i to jest chyba taki główny problem nas dotykający wszystkich.
Dziękuje bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Szanowni Goście! Ja też chciałbym się faktycznie skupić na takich rzeczach
niepokojących i na minusach, bo jeżeli chodzi o takie plusy to rzeczywiście tutaj
bardzo się zgadzam z tym, co powiedział kolega Włodek Stec na temat kondycji
finansów publicznych. Rzeczywiście Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest
jednym z czołowych samorządów w tym zakresie i nasza kondycja finansowa
jest bardzo dobra i to nie ulega dyskusji. Trzeba to wykorzystać tak, czyli
jeszcze bardziej zintensyfikować działania w kierunku rozwoju. Natomiast co do
takich rzeczy, które faktycznie mnie trochę niepokoją i proszę tego nie odbierać,
broń Boże, jako zawsze zarzut, że to jest wina Prezydenta, tej czy poprzedniej
Rady Miasta. Te rzeczy wynikają często z przyczyn obiektywnych,
niezależnych od nas, często też z takich, które narastały tutaj przez różnego
rodzaju nietrafne decyzje, przez szereg lat, więc to nie jest tak, że wszystko
o czym za chwilę tu powiem, to jest od razu wina konkretnego człowieka, czy
konkretnych ludzi. Pierwsza sprawa strona 25 – komunikacja miejska.
Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że liczba pasażerów przewiezionych
komunikacją miejską w milionach spadła z roku 2016 z 3,01 do 2,76 policzyłem sobie to jest 8%, podczas kiedy ilość wozokilometrów na liniach
miejskich jest praktycznie, można powiedzieć constans, ale już pozamiejskich
wzrosła aż o 22%. Jest to trochę podwójnie niepokojące, bo raz – robimy więcej
wozokilometrów, a wozimy coraz bardziej puste autobusy. Ja sobie zdaję
sprawę, z czego to może być oczywiście po części przyczyną, no wzrost przede
wszystkim ilości samochodów, łatwość dostępu do takich środków transportu,
które są relatywnie tanie, no ale miejmy nadzieję, że nowe inwestycje w MPK,
które są zapowiadane i wiemy, że za chwilę takowe ruszą, rzeczywiście ten
niekorzystny trend odwrócą, ale póki co, jest to niepokojące, bo rzeczywiście
z roku na rok, przynajmniej w tym czasie, po prostu zmniejszyły się dosyć
wyraźnie. Kolejna sprawa to strona 72 raportu, chciałbym tu zwrócić uwagę
również na to, co powiedziała moja poprzedniczka, przedmówczyni, mianowicie
na dosyć wysoką relatywnie stopę bezrobocia, jak na region świętokrzyski.
Faktycznie, jest tak w istocie jak Pani Radna mówi, że jesteśmy chyba trzecim
od końca samorządem powiatowym. Nie wiem, jak sam Ostrowiec, ale
29

samorząd na poziomie powiatu – stopa bezrobocia jest rzeczywiście chyba tylko
wyższa w Skarżysku i w Opatowie, no i chyba w Końskich, ale tak to
rzeczywiście odstajemy dosyć mocno. Natomiast, z drugiej strony prawdą też
jest, że jest bardzo trudno znaleźć pracownika, więc jak rozmawiam
z przedsiębiorcami, to rzeczywiście każdy się na to żali i teraz pytanie – czy jest
tak duża szara strefa, tak – że jest bezrobocie rejestrowane wysokie, a ludzi nie
ma do pracy, czy po prostu są jeszcze inne przyczyny? Czy rzeczywiście
wprowadzenie różnego rodzaju rozwiązań socjalnych spowodowało, że jest
niechęć do pracy, czy jeszcze jakieś inne przyczyny? Może trzeba zwiększyć
intensywność – i tu współpraca przede wszystkim z Powiatowym Urzędem
Pracy nad większą formą aktywizacji i zbadania – co jest przyczyną, tak
naprawdę aktywności na rynku pracy Ostrowczan, bo rzeczywiście, albo ona
jest ona pozornie niska, albo no gdzieś tu tkwi jakiś problem. Kolejna kwestia
strona 77 – chciałbym też zwrócić uwagę na tabelę 3.1.2. – współpraca
z inwestorami w roku 2018. Ja sobie przeanalizowałem ilości różnego rodzaju
wizyt inwestorów zagranicznych, czy krajowych. Wydaje się, tak porównując
do innych samorządów, trochę zaczerpnąłem opinii też o miastach o podobnym
potencjale inwestycyjnym, że nie jest to duża ilość i teraz chciałbym też
dopytać, jeżeli jest na to oczywiście możliwość, a jeżeli nie to zwrócić na to
uwagę na przyszłość, żeby mając już potencjał inwestycyjny w postaci
nieruchomości, które uzbrajamy, dobrych lokalizacji, żeby wykorzystać
potencjał Ostrowca jeszcze bardziej i zintensyfikować działania, żeby ściągnąć
przede wszystkim inwestorów z zewnątrz. Bo faktycznie mamy trochę
inwestycji teraz typu greenfield, ale raczej to są firmy już, które działają na
terenie Ostrowca, albo w pobliżu Ostrowca i przeprowadzają się na teren
naszego miasta. Nie zauważyłem dużej, relatywnie dużej ilości inwestorów
zewnętrznych, nie licząc tam sporadycznych pojedynczych przypadków, więc to
trochę mnie niepokoi. Może trzeba więcej uczestniczyć w różnego rodzaju
targach międzynarodowych, może jeszcze więcej kontaktów z Polską Agencją
Inwestycji Zagranicznych, z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Tu namawiam też do jakiejś kooperatywy na poziomie samorządu
województwa, bo wydaje się, że nasze województwo zupełnie nie promuje się
w mediach ogólnopolskich tak, jak to robią inne regiony. Chociażby chyba dwa
dni temu słyszałem w radiu reklamę województwa warmińsko-mazurskiego,
kiedyś słyszałem kujawsko-pomorskiego. Ja nie widziałem, oprócz kampanii
„Świętokrzyskie czaruje” i tak naprawdę promocji turystyki, to ja nie widziałem,
żeby pod kątem gospodarczym województwo świętokrzyskie się promowało.
Tu apel do Radnych sejmikowych z naszego regionu o to, żeby może
zaproponować takie rozwiązanie na poziomie województwa i Ostrowiec też by
na tym pośrednio skorzystał. Następna sprawa, przepraszam przeskoczyłem, to
strona 60 – może nie po kolei – przeliczenie dochodów na jednego mieszkańca.
O ile dochody na jednego mieszkańca faktycznie nam ładnie wzrosły
i nominalnie porównując rok 2018 do 2016 jest to przyrost o 15,6%, o tyle jeżeli
30

spojrzymy, że jest to spowodowane nie tylko wzrostem oczywiście dochodów
ogółem naszego budżetu, ale też bardzo wyraźnym spadkiem liczby
mieszkańców – o ponad trzy tysiące mieszkańców. I ja sobie pozwoliłem
przekalkulować, że gdyby zachować tą liczbę bazową mieszkańców z roku 2016
tj. 69 416 mieszkańców, to już ten przyrost nie były, nie wynosiłby 15,6 % tylko
zaledwie 10. Więc widać, że te dwie, jak gdyby zmienne wpływają na taką
wyraźną dynamikę, no ale jest to też, jak gdyby niepokojące, chociaż trzeba
zauważyć, że ten wzrost cały czas jest i to jest trend korzystny. Strona 99
raportu – współpraca z organizacjami pozarządowymi. Troszkę po macoszemu,
myślę, że ten temat został potraktowany, co mnie trochę z punktu zawodowego,
bo zajmuję się wsparciem sektora NGO, trochę boli, rzeczywiście parę zdań
na ten temat, bardzo krótka kwota na temat przeznaczonych środków na sektor.
Bardzo bym prosił, jeżeli by faktycznie w przyszłych latach można było trochę
poszerzyć o jakieś dane statystyczne dotyczące tego, jak się ten sektor rozwija,
ile my mamy działających organizacji, troszeczkę rzeczywiście tych informacji
tutaj mi zabrakło. Jest to informacja taka lakoniczna i mocno niewystarczająca.
I jeszcze już przyspieszam i do brzegu dobijam, w zakresie kultury tutaj wydaje
się, że troszeczkę nie wykorzystujemy szansy jakiegoś rozpoznawalnego
na arenie ogólnopolskiej eventu, który byłby naszą chlubą. Tu pewne działania
myślę, że za chwilę z kolegami się chcę spotkać – Radnymi, z Aronem
Pietruszką, z Kamilem Stelmasikiem, chcę porozmawiać o pewnych sprawach.
Bo wydaje się, że chciałbym, żeby Ostrowiec był znany z czegoś takiego, żeby
ludzie tu chcieli przyjechać, chociaż raz w roku, pobawić się, zostawić
tu pieniądze, przespać się w hotelu, wydać trochę gotówki w tym mieście.
To myślę, że trzeba by było pomyśleć nad tym, żeby wykreować taki event,
z którego Ostrowiec będzie rozpoznawalny na arenie ogólnopolskiej. No i sport,
który jest mi zawsze gdzieś bliski. Dwie kwestie, mianowicie mamy naprawdę
jedną z lepszych baz, jedną z lepszych baz sportowych w Polsce i cały czas
mam taki niedosyt i wydaje mi się, że on jest troszeczkę niewykorzystany
ten potencjał, bo o ile nasza młodzież ma gdzie trenować, nasze drużyny
seniorskie, o tyle wydaje mi się, że trochę za mało pracujemy nad tym, żeby
wykorzystywać i baseny, i odnowę biologiczną, i halę sportową, i stadiony
do piłki nożnej, po to, żeby też tu zostawiały inne miasta u nas pieniądze, inne
drużyny. Z tej bazy naprawdę można by profesjonalnie pokorzystać i zarabiać
pieniądze na, na przykład obozach sportowych, tu myślę, że kolega Kamil chyba
z tego, co pamiętam kiedyś, Kutryba proponował też takie rozwiązania, które by
tu dziś promowały i myślę, że to trzeba iść w tym kierunku bardziej, albo ja
czegoś nie wiem, po prostu. Wydaje mi się, że my z tego nie korzystamy tak, jak
moglibyśmy korzystać i zarabiać na tym pieniądze takie, jakie te obiekty
powinny generować. No i trochę boli, bo mamy 90–lecie Klubu KSZO
Ostrowiec i troszeczkę te ostatnie sportowe, no tutaj jakby to ująć, trochę nam
się jakoś te drużyny posypały. Siatkówka oczywiście degradacja, gdzieś
w ostatniej chwili zgłoszenie tej drużyny. Ja wiem, że to nie jest może kwestia
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Prezydenta, kwestia miasta. Miasto i tak tutaj dokłada najwięcej do tego,
ale brakuje mi jakiejś filozofii takiej głębszej w tym wszystkim. Brakuje
trwałych mechanizmów i trwałych rozwiązań, trwałych procedur, które by
na lata stabilizowały sytuację. To jest taka trochę jednak amatorka. Gdzieś się
szarpiemy, gdzieś jakiś zaciąg z zewnątrz. Nie wykorzystujemy potencjału
naszych wychowanków. Po prostu no to gdzieś nie tak powinno być. Piłka
nożna, która gdzieś tam w cały czas w tej III lidze, czy tak naprawdę
w IV, bo to jest czwarty poziom rozgrywkowy, gdzieś się boryka, nie możemy
gdzieś się przebić dalej. Trochę szkoda, że akurat to tak na 90–lecie klubu, bo
fajnie by było, żeby był jakiś, taki większy sukces i większa chluba dla nas
wszystkich. No to tyle właściwie. Dziękuję serdecznie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Kamila Stelmasika.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo! Nie
sposób się nie zgodzić tutaj z przedmówcą, jednym z kolegów Radnych, który
powiedział, że raport, który mamy w rękach jest nowym narzędziem, jest czymś
zupełnie nowym dla nas Radnych, ale też, przede wszystkim dla mieszkańców,
którzy mogą po niego sięgnąć i zobaczyć w jakim momencie rozwojowym jest
ich miasto. Ale myślę sobie też… może nie tak, nie wiem, czy ta debata
powinna wyglądać w ten sposób, że powinniśmy się też odnosić do tego,
co powiedzieli przedmówcy, którzy zwracali uwagę na istotne kwestie, ale
ja rozumiem, że niezbywalnym prawem opozycji jest czasami uszczypliwość,
czasami szukanie przysłowiowej dziury w całym. Jednak te uszczypliwości
na temat tego, czy ktoś czyta czy nie czyta z kartki są, myślę że nie na miejscu,
bo każdy z nas odpowiada przed swoimi wyborcami, przed samym sobą i tym,
jaki tam warsztat pracy swój ma. Nie sposób też się nie zgodzić z kolegami,
tu przede wszystkim z Marcinem, który zauważył wiele kwestii w tym raporcie,
które mnie osobiście interesują jako organizacje pozarządowe, jak może
i kwestia wizji rozwoju sportu. Kolega wspomniał o bardzo dobrej kondycji
finansowej miasta, co oczywiście jest faktem, bo pomimo nie podnoszenia
podatków mamy coraz wyższy budżet, a projekt kolejnych lat pokazuje,
że całkowicie, być może do roku 2022 spłacimy kredyt zadłużenie, co
w sytuacji, jakby szerszej geopolitycznej, ekonomicznej może być poważnym
impulsem, gdzieś dalszym rozwojowym. Miałem takie poczucie od kiedy
wróciłem do miasta, że Ostrowiec występuje ciągle z pozycji miasta goniącego,
goniącego inne podobne miasta, które tutaj były przez kolegów przywołane,
jak Starachowice czy Stalowa Wola, ale proszę zwrócić uwagę na to, że jakby
rzeczywistość nie stoi w miejscu, jak Bauman mówi – rzeczywistość jest
płynna. Dzisiaj Ostrowiec jest w innym miejscu, dzisiaj Ostrowiec jakby też
zbiera pokłosie tego, decyzji sprzed lat, ja tu taki przykład sobie zapisałem,
kiedy koledzy z opozycji mówili o Stalowej Woli, o Starachowicach wyliczając
ich sukcesy, szukając w różnych rankingach cyfr poparcia na swoje tezy,
oczywiście można to robić, ale mówię – te miasta były w innym momencie, inne
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decyzje tam zapadły. I taki jeden przykład, który myślę, że kończy tą dyskusję
i pokazuje, że to, co dzisiaj mamy w tym mieście, jest jakby pochodną pewnych
decyzji z przeszłości, czyli przykład wielkiego pieca, gdzie Starachowice
z środków przedakcesyjnych sięgnęli po kilka milionów euro… – już mogę? –
po kilka milionów euro, dzięki czemu mają świetne muzeum, pamiątkę
przeszłości czyli wielki piec – my go nie mamy. Zostało to wszystko zburzone
i to też jest, to się samo nie zadziało, to jest proces, ta rzeczywistość płynna,
o której mówiłem, gdzie dzisiaj też zbieramy pokłosie pewnych decyzji
i widzimy w jakim mieście, w jakim momencie rozwojowym jest nasze miasto
i nasza społeczność. Wydaje mi się, że jest w bardzo dobrym momencie
rozwojowym. Podejmowane są w ostatnich latach bardzo dobre decyzje i to
nasze miasto wychodzi z tego zapóźnienia, z tego miasta goniącego inne
podobne ośrodki, pomimo oczywiście licznych problemów. Dajmy przykłady –
tylko to, co się zadziało w ostatnim roku, czy w ostatnich dwóch, trzech latach,
co jest także jakby wynikiem działalności tej rady i Pana Prezydenta – zniknęły
z miasta dwa szkaradne obiekty, jakim był „Gambo”, czy Ostrowiecki Browar
Kultury, który dzisiaj wielu zachwyca. I też zadajmy sobie pytanie – czy dzisiaj
ten obiekt byłby wyremontowany za taki pieniądze, na około chyba 22 mln,
przy takim stanie rynku budowlanego i oferentów.
Proszę Państwa, odnosząc się jakby jeszcze do ubiegłego roku, kolega Marcin
wspomniał o organizacjach pozarządowych. Mnie na przykład bardzo cieszy
51 umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi, ale faktycznie te kwoty
mogłyby być nieco wyższe, w różnych obszarach, bo wydane było chyba coś
około 2,5 miliona, ale te kwoty, mówię mogłyby być wyższe, co dałoby
oczywiście też przysłowiowego kopa dla tych organizacji, dla osób tam
zrzeszonych, którzy są mieszkańcami naszego miasta i chcą działać, i działają.
Proszę Państwa, tu kolega mówił też o ochronie środowiska, o tym, co się dzieje
w tej materii, jak miasto wspiera mieszkańców. W tym roku jest niecałe 200 tys.
przekazane na dofinansowanie na fotowoltaikę. W przyszłym roku będzie tego
prawie pod 300 tys., z czego mieszkańcy bardzo ochoczo korzystają i to też
myślę, że jest godne podkreślenia. Jakby tak podsumowując już moją
wypowiedź, naprawdę nie idźmy w kierunku takiego czarnowidztwa, bo też
kolega tutaj Radny, wcześniej gdy rozmawialiśmy o szpitalu powiedział, by nie
kreować tego czarnowidztwa, by mówić pozytywnie o szpitalu, a mam
wrażenie, że wszedł w taką nutę czarnowidztwa na temat miasta, więc jakby jest
to dla mnie trochę niespójne. Jakby kończąc swoją wypowiedź – dajmy sobie
też takie prawo do sukcesu, do tego, że jednak widzimy to nasze miasto dzisiaj
w innym miejscu, zmierzające w dobrym kierunku, w kierunku rozwojowym,
także za ten 2018 rok bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Stanisława Choinkę.
Radny St. Choinka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Szanowni Państwo! Panie Prezydencie, przede wszystkim chcę Panu
33

pogratulować przygotowania tego kompleksowego raportu o stanie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski. Informacji dobrej, rzetelnej i bardzo wartościowej dla
naszej społeczności lokalnej. Pokazuje to, jak wysokie standardy ma
komunikacja społeczna w naszej gminie. Jednak jeszcze bardziej należy
pogratulować tego, co zostało zawarte w samym raporcie, czyli solidnej pracy
u podstaw, wizjonerskich i konsekwentnych działań, które doprowadziły do
tego, że nasza gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i wykorzystuje,
dzięki temu swoją szansę na prężny rozwój, a nie wszystkie samorządy mogą się
poszczycić taką kondycją. Niektóre zostawione są w długach, wręcz w zapaści
finansowej. Sytuacja każdego samorządu jest to efekt sposobu zarządzania,
odpowiednich, wysokich kompetencji osób nimi zarządzających. Nasza gmina
ma to szczęście, że ma dobrego gospodarza. Chciałbym wypowiedzieć się dziś
w dwóch kwestiach, związanych z przedstawionym raportem. Pierwsza z nich
jest to sprawa projektu – ekologiczny transport miejski w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Jako osoba z pionu technicznego MPK, jestem bezpośrednio
zainteresowany jakością komunikacji miejskiej w naszym mieście. Dzięki
realizacji projektu, gmina pozyska nowe autobusy, wybuduje nowoczesną bazę
oraz stworzy nowa infrastrukturę drogową. Już od dawna mówi się, że baza
MPK wybudowana jeszcze w latach 70–tych, powinna zmienić swoją siedzibę.
Dlatego budowa nowej bazy w pełnym kompleksie z lokalizacją na peryferiach
miasta, przy ulicy Jana Samsonowicza, wydaje się wręcz idealna. Poprawa
warunków dla pracowników stacji obsługi, naprawiających pojazdy jest
koniecznością. Warunki te odbiegają od standardów XXI wieku. Jednak już
niedługo, dzięki staraniom podjętym przez gminę to się zmieni. MPK posiada
obecnie 34 pojazdy, są one zaawansowane wiekowo. Średni wiek taboru to
17 lat. Jednak dzięki ciężkiej, profesjonalnej pracy mechaników stacji obsługi,
wszystkie te pojazdy są sprawne technicznie i bezpieczne dla naszych
mieszkańców. W tym miejscu chciałbym podziękować, że w ostatnich latach
władze gminy dostrzegały potrzeby spółki MPK i mieszkańców korzystających
z gminnych przewozów. Dzięki Panu, Panie Prezydencie, oraz dzięki
poprzedniej Radzie Miasta, spółka zakupiła 6 autobusów marki MAN oraz
nowego busa Volkswagena Craftera. Zakupione autobusy poprawiły nie tylko
wizerunek naszego taboru, ale przede wszystkim komfort pasażerów. Pojazdy te
będą służyć mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego przez kolejne lata.
Następnym olbrzymim krokiem naprzód będzie pozyskanie nowego taboru
w ramach realizowanego projektu – ekologiczny transport miejski i docelowo
może to być nawet 15 autobusów. Znacząco poprawi to komfort podróżowania
pasażerom, wśród których są osoby niepełnosprawne, starsze, uczniowie
dojeżdżający do naszych szkół. Nowe autobusy to także większy komfort pracy
dla kierowców. Pierwszym etapem projektu był montaż 40 nowoczesnych,
estetycznych wiat przystankowych. Są one już widoczne na terenie naszego
miasta. Pozyskanie kilkudziesięciu milionów złotych, spowoduje w kolejnym
etapie projektu, już cała komunikacja miejska w Ostrowcu zyska nową jakość.
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Drugą kwestią, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, jest rozbudowa
infrastruktury drogowej. W tym miejscu należy wymienić budowanie łącznika
od ulicy 11–go Listopada z Antoniego Hedy ps. „Szary” wraz z przebudową
skrzyżowania z ulicą Jana Samsonowicza, wybudowanie buspasa, dokończenie
ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Jana Samsonowicza, połączenia
ulicy Rzeczki z ulicą Jana Samsonowicza. Te inwestycje na ulicy Koszary nie
tylko poprawią miejski układ komunikacyjny, lecz także stworzą nowe
połączenia i możliwości w ramach samego osiedla. Te inwestycje drogowe
pozwolą również pozyskać kolejne autobusy dla MPK. Gdy wyjadą one na ulice
naszego miasta, to będzie ukoronowaniem rozpoczętego w tej kadencji projektu.
Musimy sobie uświadomić, jak istotna jest jakość komunikacji miejskiej dla
każdego miasta. Nowoczesne komfortowe autobusy, czyste, estetyczne wiaty
przystankowe, przemyślana, dobrze zorganizowana infrastruktura, to wszystko
decyduje o codziennym komforcie życia naszych mieszkańców. Jest to także
najlepsze pierwsze wrażenie, jakie nasze miasto może zrobić na
przyjeżdżających, nasza wizytówka, nasz wizerunek. Pan Prezydent i Rada
Miasta korzysta z różnych środków, by komunikacja miejska była nastawiona
na mieszkańca, pasażera. Pozyskanie tych kilkudziesięciu milionów złotych to
jedna kwestia, ale fakt, że bilet miejski od lat kosztuje 1,50 zł to swoisty
ewenement. Jest to jeden z najtańszych biletów miejskich w Polsce. Panie
Prezydencie, podjęte przez Pana działania są strategiczne. Zadaniem własnym
Gminy jest zaspokajanie potrzeb transportu publicznego dla mieszkańców
Ostrowca Świętokrzyskiego i dzięki podjętym przez Pana działaniom,
komunikacja w naszej Gminie, zyska nową jakość, poprawi komfort życia
naszych mieszkańców i do tego właśnie wszyscy powinniśmy dążyć. Rok 2018
jak i całe ostatnie cztery lata, były co najmniej dobre dla odnowy gminnej sieci
dróg. Sam rok 2018 to ponad 3 kilometry wybudowanych, przebudowanych
i wyremontowanych dróg. To również blisko 2,5 kilometra nowych chodników,
czyli odcinek, który pieszy pokonuje marszem w ciągu 30 minut. Jako Radny
Rady Miasta jestem zadowolony z tych działań i życzę sobie, aby ten kierunek
był kontynuowany. Mam nadzieję, że zgodnie pracując, te statystyki będziemy
mogli tylko poprawiać. Trochę niestety, ale trochę to dobrze, że mamy teraz pod
opieką również drogi powiatowe. Poziom ich zaniedbania jest przerażający.
Ich odnowienie będzie nasz kosztować nie tylko pieniądze, ale również
konieczność świecenia oczami. Czyli taki zwyczajny ludzki wstyd przed
osobami, które odwiedzają nasze miasto, bo owszem miasto rękami ZUM–u
oczyściło i zyskało nieraz i po metrze szerokości na zarośniętym chodniku,
ale jednocześnie te chodniki są nieraz dziurawe i zniszczone. Bo nie tylko przez
kilka lat nie były koszone, ale również nie były remontowane. To tak gwoli
sprawiedliwości, bo miasto jest jedno i pieszy planujący spacer z punktu A
do punktu B nie musi zastanawiać się, czy chodnik należy do gminy czy
do powiatu. W tym miejscu chciałbym jeszcze dodać, że Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji w okresie obecnym, sprzedało więcej biletów
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niż to było w okresie tamtego roku tak, że tendencja spadkowa – chciałbym
Radnego uspokoić, jeżeli chodzi o przewóz pasażerów, została zatrzymana. Pani
Przewodnicząca, dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Koleżanki
i Koledzy Radni! Mili Goście! Czy rozwija się miasto, czy się nie rozwija,
to zależy jak jest prowadzona gospodarka i jak są finanse prowadzone. Mam na
myśli dochody i wydatki. Czy rozwijamy się? Ja pozwolę sobie takie dwie
liczby zacytować. Jeżeli w zasięgu przedsiębiorczości wzrosła liczba
podmiotów gospodarki w różnych działach, w różnych branżach o 15, jeżeli
o ponad 70 wzrosła ilość innych, prawda, działalności tzw. jednoosobowych,
małych, mikroprzedsiębiorstw, to są sygnały, które mówią, że u nas sytuacja,
czy miasto jest przyjazne temu rozwojowi. Przecież z tego tytułu mamy,
po pierwsze – zatrudnienie, po drugie – dochody, jakie zostają, a po trzecie,
te dochody w części wpływają tutaj na nasz budżet, który my chętnie
chcielibyśmy podzielić w ramach gdzie mieszkamy, cośmy w ramach kampanii
wyborczej obiecywali. Na pewno to bezrobocie, ja się zatrzymam, że jest ono
duże, taka jest rzeczywistość nie tylko u nas, ale trzeba na coś spojrzeć.
Przepraszam, że sobie pozwolę powiedzieć z własnego podwórka. Za płotem
mam wielu gości, którym niekiedy proponuję – może popracujesz za parę
złotych, zostawię to dla ciebie, czyli chciałbym powiedzieć, że szarą strefę
chciałbym uruchomić. Jeżeli on siedzi już od godziny piątej, i ciemno jest, i on
jeszcze tam siedzi, to liczę, że mu na coś brakuje. No i kochani, co usłyszałem?
Idźżeż człowieku do roboty, bo mnie może braknąć na… – i to jest smutne, co
teraz powiem – 500 plus. Zwróćmy uwagę, jak nawet te pieniądze są
przekręcane. Ja nie mówię, że wszyscy to robią, ale gdzieś tutaj to zło tkwi,
prawda, coś w tym jest. Jeżeli ze sklepu rezygnuje osoba, bo jest dwójka dzieci
i mówi, że jej się nie opłaca, to człowiek się zaczyna zastanawiać, o co tutaj
chodzi? Ja miałem co innego na myśli – 500 plus – cieszyłem się, bo bardzo
wiele wyjeżdża za granicę, o czym tu Koleżanka Radna Grażynka powiedziała.
Tak, wyjeżdża, bo jeżeli swoje dochody ma razy cztery, razy trzy to, co tutaj,
to ja się wcale nie dziwię, bo niekiedy człowieka by może i skusiło, ale jest taka
sytuacja tu, na miejscu, żeby dalej nie odchodzić. Jeżeli byśmy popatrzyli
na makro, mikro, średnie, duże przedsiębiorstwa, no to zobaczymy, że te liczby
są dosyć pokaźne i myślę, że one o czymś świadczą. Ale czy ich będzie więcej,
czy nie, to już tutaj kolega mój przedmówca wspominał – drogi, drogi szybkiego
ruchu. Bardzo trafnie Stalowa Wola, popatrzmy, jakie drogi tam przebiegają,
szybki ruch – i to jest przede wszystkim pytanie, a przepraszam, że sobie
pozwalam niekiedy pytać, jak dyskutuję i niekiedy uporem, jak to się mówi, bo
wiem, że stoję we właściwym miejscu, to się mówi: jeżeli będzie szybka
droga… – proszę Pan Prezydent najwyżej mnie sprostuje, jak będzie szybki
ruch, drogi krajowe, jak będzie, prawda kolej, no dobrze by było, żeby węzeł
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był, ale to tylko marzenie jest, niech to będzie przelotowy, łączący duże
aglomeraty, to już będzie bardzo wiele. Dobrze, że jest ta gwiazdka, która nam
daje tą szansę, bo pamiętamy, dyskutowaliśmy w poprzedniej kadencji, co
z budynkiem zrobić, w którym był, w którym mieliśmy dworzec. Pamiętamy to,
prawda, nie jest to coś nowego, ale też taka dyskusja też była tutaj, na jednej
z rad poprzedniej kadencji. To są sytuacje, gdzie naprawdę, albo przedsiębiorca
przyjedzie, albo nie przyjedzie. Kolejna sprawa – infrastruktura. Wiele już tutaj
mój przedmówca powiedział, nie chciałbym się powtarzać, z racji oszczędności
tego czasu, bo myślę, że tu się nam wydłuża, ale przygotowanie terenów
inwestycyjnych – popatrzmy, przecież my tyle, dzięki, w poprzednim roku,
zabiegom Pana Prezydenta i podwładnym służbom, tyle pozyskanych hektarów
jest. Na co? A no na tereny, żeby po prostu można było zachęcić potencjalnych
przedsiębiorców, a widzimy, że priorytet utworzyliśmy dla tych, którzy będą
produkować. Bo jak będą produkować, to nie przyjedzie, że TIR–em załaduje to
co przywiózł i odjedzie, tak jak mieliśmy dla przykładu z „Wólczanką”. Jako
przykład chciałem podać, budynek został, a my myślimy, co z fantem robić.
To jest jedno, jeżeli jest taka sytuacja i jeżeli dało się to, prawda, włączyć
w strefę, prawda, Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice’, to chwała
Panie Prezydencie tym zabiegom, że ta możliwość jest, bo już potencjalny
przedsiębiorca, na „dzień dobry”, kiedy tylko rozpocznie, już jest zwolniony
z podatku CIT. Czy jest to dobre, czy nie? Myślę, że jest zachęcające.
O budownictwie można by wiele dyskutować, ale nie zapominajmy, ja sobie
tylko taki jeden wybiorę – ulica Bałtowska i jak jedziemy w kierunku Bałtowa,
po lewej stronie, popatrzmy – kiedyś zające przysłowiowe w okularach latały,
biegały, bo się nie dało przez to przejść. Dzisiaj zaczynają powstawać bardzo
ładne zabudowy domków, jakich – jednorodzinnych. O czym to świadczy? Że ci
potencjalni, którzy budują, to na pewno w tym miejscu przewidują na dłuższy
czas pozostanie. Myślę, że warto o tym wspomnieć.
A w tym miejscu, skoro jestem, bardzo cenne uwagi tu kolegów moich, prawda,
vis–a–vis siedzących, że czegoś tam brakuje. Jest to raport po raz pierwszy
i myślę, że wiele się tutaj ponanosi i myślę, że to też cenne, i uważam, że to tak
literalnie co do osoby, przepraszam Pana Prezydenta, nie ma co tego odnosić, bo
nawet, żeby na wzorzec popatrzeć to.., ale myślę, że docelowo na pewno będzie
kolumna – co jest w tym roku, co było w ubiegłym roku. Jak będzie potrzeba,
myślę, że gdzieś na którejś z rad, będziemy wnioskować, a do tej pory – co
wnioskujemy, to jakoś dzięki, jak to się mówi, naszym głosowaniom, dzięki
podejściu Panów Prezydentów, prawda, na czele z Panem Prezydentem, jakoś to
się daje tutaj załatwić. Co jeszcze bym chciał tutaj wspomnieć przyjaznego?
O podatkach wspomniałem, a więc przechodzę co dalej. Moi kochani, myślę, że
warto też o czymś powiedzieć. Mówiliśmy o funduszach oczywiście
zasilających nasz budżet, mam na myśli pozyskiwanie. Czy to jest dobrze, czy
nie, jeżeli załóżmy, nasze firmy zainwestowały ponad 200 milinów, z czego
pozyskały środków na zrefinansowanie ponad 80 milionów, to myślę, że jest to
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jakieś pewne działanie. A skąd? No mamy Agencję Rozwoju Lokalnego, gdzie
tam jest wiele kursów, szkoleń itd. Prowadzą to eksperci, pouczają, załóżmy
drobnych, małych, jednoosobowe firmy, jednoosobowe działalności
gospodarcze, czyli tych właścicieli, próbują aplikować, coś zyskują i chwała
temu, oby to tak dalej szło. Panie Prezydencie, moje zdanie i nie tylko,
ponieważ ja ten dokument to już nawet na posiedzeniu swojej Rady Osiedlowej,
ponieważ jestem również i Przewodniczącym Rady Osiedla „Kolonia
Robotnicza”, dyskutowałem wiele i to co o czym przekazałem przed chwilą,
podzieliłem się tutaj ze wszystkimi. Chwała, że coś takiego powstało, bo lżej się
rozmawia w każdym dziale. Ja się w jednym zatrzymam, bo jak powiedziałem –
jak gospodarka jest źle prowadzona, to wyobraźnia o finansach może być
wielka, tylko że tych finansów nie ma. Dziękuję bardzo za uwagę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Ja miałem skupić się
na tematach związanych, chciałem skupić się na tematach z edukacją,
ale pozwolą Państwo, że w związku z tym, że jest to debata, forma debaty, to ja
odniosę się do wypowiedzi wcześniejszych, które usłyszałem w wystąpieniach
Radnych. Oczywiście zgadzam się z Radnym Pałką, że to pierwszy raport,
w przyszłych raportach będziemy te dane porównywać. Wykonany ten raport
został za 2018 rok, a niektórzy Radni wracają do 10–12 lat wstecz, więc nie
wiem, nad czym dyskutujemy. Mam wrażenie, że niektórzy Radni mylą pojęcie
raportu ze strategią, która funkcjonuje w Gminie i jest monitorowana.
Troszeczkę wysiłku, żeby sobie przeczytać oba dokumenty i porównać, który
dokument za co odpowiada. Poza tym Państwo podają jakieś wybrane,
pojedyncze dane z jednego roku, natomiast inwestycje są zazwyczaj wieloletnie.
To, że w jednym roku kwoty w złotówkach na jednego mieszkańca są niższe,
niż w innych miastach, nie oznacza, że tak jest co roku. Inwestycje takie jak
na przykład Ostrowiecki Browar Kultury, ulica Rzeczki, kompleks inwestycyjny
są realizowane przez kilka lat i wydatki mogą być większe w jednym roku,
mniejsze w innym. Poza tym miasto, za chwilę przejdę do demografii tu
wspomnianej, poza tym miasto inwestuje w to, by oddłużyć nasze dzieci
i wnuki, bo być może Państwo chcieliby robić, kredytować, inwestować,
tymczasem zgodnie, ramię w ramię, Prezydent i Rada Miasta i podległe służby,
co roku spłacamy prawie 8 milionów kredytu i zostało już niewiele. I to też, tak
logicznie myśląc, liczy się jako, według mnie, inwestycja, a o tym państwo
milczą, nie wspominają. Poza tym, że miasto inwestuje, nie musimy czytać
w tabelkach, w zestawieniach i porównywać to z innymi miastami. To po prostu
mieszkańcy widzą, że inwestycje są. A za chwilę odniosę się, bo nie z kartki, co
prawda, tylko z telefonu, do wspomnianego tutaj miasta, wiem, że dyskutujemy
tutaj o gminie Ostrowiec, o mieście Ostrowiec, ale chciałbym tutaj tylko tak na
szybko, wszedłem na portal „Stalowe miasto” i przeczytam taki fragment:
„w 2019 r. miasto Stalowa Wola wyemituje obligacje na kwotę 40 milionów
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złotych, kolejne tym razem na 25 milionów złotych wypuszczone zostaną
w 2020 r., tym samym dług Stalowej Woli wzrośnie do ok. 205 milionów
złotych”. Przygotować się! Czytać fakty! Opozycja podczas sesji Rady Miasta
kilkakrotnie wytyka Prezydentowi Stalowej Woli długi miasta, zachęcając do
oszczędności, okrojenia wydatków na rozrywkę i przeznaczania większych
pieniędzy na spłatę rosnących długów. Więcej przygotowania i więcej
o Ostrowcu, a mniej o Stalowej Woli.
Przejdę do demografii. Demografia to nie tylko problem naszego miasta,
to problem naszego kraju. I jak widać, pomoc socjalna nie przekłada się na
wzrost urodzin. Pomoc socjalna to rodzaj jałmużny, zamiast tworzenia rozwoju
gospodarczego, który daje stabilizację i bezpieczeństwo, a nie uzależnia od
władzy. W związku z tym, że programy rządowe, które miały odwrócić trend
bardzo niskiego wskaźnika wspomnianej tutaj dzietności – nie pamiętam jakie te
wskaźniki, polskich rodzin, ale te programy nie podołały. Choć pewnie widać
w pewnych formach ich pozytywne skutki. Ostrowiec, jak i inne podobne
wielkością miasta w Polsce, mają problem z kurczącą się liczbą mieszkańców.
Dlatego cieszą mnie w tym momencie, działania podjęte przez Prezydenta, które
w sposób oczywisty wycelowane są w walkę z tym zjawiskiem. Wspomnę tylko
profilaktykę, przypomnę coroczną akcję „Stop nowotworom u dzieci”, opiekę
i edukację na coraz wyższym poziomie. I co kluczowe, według mnie, to jednak
polityka mieszkaniowa. I nie zgodzę się z tym, że mieszkania, które zostały
wybudowane i sprzedane w systemie deweloperskim po 3300 zł, że to jest
w tym momencie zbyt droga inwestycja dla mieszkańców. Myślę, że nigdzie już
w żadnym mieście w kraju, podobnej wielkości, nie kupią Państwo, za tę cenę –
żadnego mieszkania, bo inflacja idzie w górę, bo budownictwo nakręca wzrost
inflacji i te ceny będą jeszcze wyższe i żadne programy mieszkaniowe, które nie
wyszły, które nie wyszły jako programy rządowe nie zmienią tej koniunktury.
Nie da się też rozliczać, według mnie jednego, wyciętego roku, bo
mieszkalnictwo to forma procesu, który się rozwija, lub czasem kurczy. Chyba
nie były tak drogie te mieszkania, skoro się sprzedały już w ponad 90% – tak mi
się wydaje. Szanowni Państwo, poza tym dzięki uczciwemu potraktowaniu
polityki mieszkalnictwa socjalnego, Gmina odzyskała, nie potrafię powiedzieć
ile – dziesiątki nieuczciwie zajmowanych mieszkań np. gdy właściciel, który
mieszka w Anglii, podnajmuje to mieszkanie socjalne innym lokatorom.
I te mieszkania trafiają właśnie do rodzin, które naprawdę potrzebują pomocy.
A walka z negatywnymi trendami demograficznymi to walka, proszę Państwa,
o bogaty rynek pracy, nowe inwestycje i nowych mieszkańców z okolicznych
gmin i powiatów, a nawet województw. Tu również należą się podziękowania
dla Pana Prezydenta, bo widać, że decyzje z poprzednich lat, dotyczące
kompleksu inwestycyjnego, które podejmowaliśmy tutaj w większości,
przyniosą i przynoszą dobry skutek. To tak gwoli odniesienia. O edukacji dwa
słowa, bo mam porównania do innych ośrodków. Nie chcę porównywać to
z sytuacją zastaną w sąsiednim samorządzie, ale powiem, że ostrowieckie szkoły
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kształcą bardzo utalentowane dzieci, rozwijają ich pasje, doskonalą talenty.
Możemy się pochwalić, myślę że tu, na tej sali, licznymi programami
inwestycyjnymi, stypendiami, dodatkowymi lekcjami języka angielskiego,
dodatkami motywacyjnymi dla nauczycieli, certyfikowanymi egzaminami
z języków obcych. Ja tylko tutaj mam nadzieję i prośbę do Pana Prezydenta, że
będziemy mogli te certyfikowane egzaminy z gimnazjum przenieść na ostatnie
klasy szkoły podstawowej. Mamy nowoczesne boiska, niedawno zbudowane
na Szkole Podstawowej Nr 14, rozpoczęta budowa na Szkole Podstawowej Nr 4,
mamy nowe szatnie, liczne remonty i tu słowo klucz – 500 nowych laptopów,
całkowicie nowe wyposażenia sal językowych. Proszę Państwa, ja uważam,
że największym problemem ostrowieckiej edukacji, to w tym roku, to będzie to,
co jest spowodowane, nieprzemyślanymi i nie skonsultowanymi z samorządem
decyzjami rządu, dotyczących likwidacji gimnazjów. To nie przez działania
samorządu ponad 120 nauczycieli straci pracę w tym roku, to przez to, że rząd
zechciał zlikwidować gimnazja. Szkoda uczniów, szkoda nauczycieli, ale tak jak
już mówiłem – nie na wszystko możemy mieć wpływ. Na chwilę obecną tyle.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Daniela Strojnego.
Radny D. Strojny – Dziękuję Pani przewodnicząca! Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Panie Senatorze! Nie czytam z kartki, więc nie pominę. Wysoka
Rado! Szanowni Goście! Ja chciałbym się tutaj odnieść do tabeli 3.3.1. – bo
tutaj rozmawiamy oczywiście o wielu rzeczach, ale tu są twarde dane, gdy
Prezydent objął swój urząd i też tutaj nie można nie wspomnieć o obecnej Pani
Staroście – Marzenie Dębniak, gdzie pełniła funkcję Wiceprezydenta Miasta
i uważam ją, jako znakomitego merytorycznego urzędnika i tu też duży jej
wkład się należy, ale z 53 mln zadłużenia naszego miasta, na koniec 2018 r.
zadłużenie spadło na ponad 21 mln. To jest około 60%. Nie można obok tego
przejść obojętnie i tego nie zauważać, a to są twarde dane, których tutaj w żaden
sposób nie można, które trzeba obronić i trzeba to widzieć. Tutaj też, jakby
muszę zaznaczyć obecność zakładu budżetowego pod przewodnictwem Pana
Dyrektora Łukasza Dybca, którego widać rozwój i dynamikę oraz
zaangażowanie osób pracujących w tym zakładzie, jak działają na rzecz miasta,
jak te prace postępują. Jak również chciałbym tutaj się odnieść do spółki
miejskiej MWiK pod przewodnictwem Prezesa Artura Łakomca, gdzie średni
czas usuwania awarii to jest około czterech godzin. To naprawdę też pokazuje
zasobność i precyzję tej spółki. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę teraz
o zabranie głosu Radnego Arona Pietruszkę.
Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Panowie Prezydenci! Panie Skarbniku! Panie Senatorze! I wszyscy zaproszeni
Goście! Wszystko już prawie zostało powiedziane na temat raportu – tak mi się
przynajmniej wydaje. Łatwiej jest teraz być może dyskutować, tak jak tutaj
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Radna Maj powiedziała na temat demografii. Ja też ubolewam nad tym,
że miasto się starzeje, ale o tych seniorów również trzeba dbać i miasto o nich
dba, przykład – „Aktywny Senior”, ponad trzy tysiące uczestników na zajęciach.
Nie stworzymy sztucznie, nie podwyższymy sztucznie demografii, nie
narzucimy modelu rodziny. Kiedyś był program „2+2”, teraz jest „2+1”.
W większych miastach jeszcze inaczej to wygląda, bo rodzice w ogóle się,
bo małżeństwa w ogóle nie decydują się na dzieci ze względu na karierę. Tego
nie możemy zrobić i nie uda nam się to zrobić.
Ale przechodząc już do raportu, do twardych danych, troszeczkę o spółkach
miejskich. Mnie cieszą inwestycje spółek miejskich. Tak jak MWiK –
14 odcinków sieci wodociągowej, 17 sztuk nowych przyłączy wodociągowych.
Miejska Energetyka Cieplna – corocznie podłączanych do sieci cieplnej jest od
stu do dwustu budynków, w 2018 r. wybudowano 1500 metrów sieci, 80–90
domków jednorodzinnych przyłączyło się pod Miejską Energetykę Cieplną. To
też wskazuje na wielkie zaufanie do tej spółki. I to jest zasługa i Pana
Prezydenta, i Rady Miasta, przede wszystkim pracowników i zarządów tych
spółek. Tak, że ja jestem spokojny o losy miasta. Nie zadłużamy miasta. Jest
prowadzona strategia, która w pewnym momencie przyniesie jeszcze większy
skutek, ale to jest etapami – nie od razu Kraków zbudowano. Co do ścieżek
rowerowych – 22 kilometry w ciągach miejskich, 20 kilometrów bodajże – tak,
Kamil? – w ciągach dróg powiatowych. Nie jest źle, jak na miasto tej wielkości.
Jestem spokojny i ze spokojem patrzę na przyszłość naszego miasta. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Szanowne
Prezydium! Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie! Myślę, że takim
działem, bardzo ważnym w całym tym raporcie, który mieliśmy przedstawiony
do debaty dziś na sesji, to jest na pewno oświata i wychowanie, o czym mówił
tu mój Kolega Mariusz Łata. Ja myślę, że 26% dochodów gminy poświęconych
na zarządzanie oświatą, to jest bardzo duża kwota. Wprawdzie jest to znaczna
część subwencji, ale z budżetu Gminy dokładamy też blisko 30 milionów,
do tego działu. Ja myślę, że tutaj oświata i wychowanie, na dzień dzisiejszy
wymaga takiego przemyślanego zarządzania, zarówno potencjałem ludzkim, jak
i finansami w oświacie. I tutaj należą się właśnie słowa podziękowania Panu
Prezydentowi, bo bardzo wiele dobrego działo się w minionej kadencji, o czym
tu wielu Radnych Kolegów moich pamięta. Pamiętamy, że na początku tej
kadencji 2014–2018, Pan Prezydent Miasta przedstawił propozycję reorganizacji
w oświacie. No, bardzo to były burzliwe dyskusje na sesji z udziałem
i rodziców, i z udziałem nauczycieli, i przeróżne dyskusje w szkołach. Wszyscy
się zastanawiali, że to jest bardzo krok taki, którego się nie da, po prostu nie da
się przejść do przodu nad tym tematem, jest to zbyt trudne zadanie i wszyscy
baliśmy się, że może się niekorzystnie zakończy, szczególnie dla nauczycieli,
którzy w tych reorganizowanych szkołach, no być może, nie znaleźliby pracy.
Okazało się, że to przedsięwzięcie się powiodło i w zasadzie nic się złego nie
zadziało, bo na bazie tych szkół, które funkcjonowały, powstały stowarzyszenia,
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które do dziś funkcjonują i mają się bardzo dobrze. A wygospodarowane środki,
które udało się dzięki temu przedsięwzięciu zrealizować, to właśnie poszły na te
takie, przeróżne działania w oświacie, o których tu mój Kolega mówił, między
innymi – stypendia, miedzy innymi te certyfikaty dla uczniów z języków,
dodatki dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia, w każdym razie wiele, wiele
dobrych działań i wszystkie te działania, jak czytamy w raporcie, złożyły się na
to, że nasza Gmina Ostrowiec Świętokrzyski uzyskała pod koniec 2017 r. tytuł
„Samorządowego Lidera Edukacji”, więc bardzo, bardzo wysokie wyróżnienie.
I nikt takich wyróżnień nie daje od tak, trzeba mieć te osiągnięcia, żeby takie
wyróżnienie otrzymać. I wydawało się, proszę Państwa, że już mamy ten proces
reorganizacji w oświacie za sobą i sytuacja się już bardzo ustabilizowała, ale nie
– rząd przygotował nam kolejną sprawę – mianowicie reorganizację w oświacie,
czyli wycofania się z gimnazjów, zastąpienia ich teraz szkołami podstawowymi
i liceami. I mimo protestów przeróżnych środowisk: i rodziców, i nauczycieli,
i związków zawodowych, niestety ustawa ta została przyjęta. W tym roku
kończymy proces wygaszania gimnazjów, ale co za tym idzie – ustawę podjęto,
ale całą działalność, jeśli chodzi o wydatki, koszty z tym związane o problemy
z ludźmi, z załogami w tych likwidowanych gimnazjach, przerzucono na barki
samorządu, a więc w tym momencie – prezydentów, burmistrzów i wójtów.
I teraz przed Prezydentem Miasta ogromne wyzwanie, jak rozwiązać problem
ludzki – problem nauczycieli. Jak rozwiązać problem pracowników
zatrudnionych w tych gimnazjach, bo ci ludzie teraz będą tracić pracę. Ja myślę,
Panie Prezydencie, że tu jest szerokie pole do takiej rozmowy, rozmowy
powiedziałbym z różnymi środowiskami: ze środowiskami nauczycieli,
ze środowiskami związków zawodowych, by tu w tym momencie podjąć trafne
takie wyważone decyzje. Ja wiem, że ten proces nie obejdzie się bez kosztów
i strat, że te straty będą gdzieś po drodze, ale chciałoby się, żeby te straty były
jak najmniejsze, żeby nie ucierpiał w tym momencie ani autorytet nauczyciela,
a zwłaszcza godność człowieka, bo to jest bardzo ważne. I tyle do uzupełnienia
głosu mojego Kolegi Mariusza Łaty. Proszę teraz o zabranie głosu Radną
Joannę Pikus.
Radna J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Panie Senatorze!
Szanowni Państwo! Prowadząc dyskusję nad raportem należy podkreślić fakt,
jak odpowiedzialnie prowadzona jest polityka zdrowotna. W 2018 r.
sfinansowano realizację programu „NIE nowotworom u dzieci”. I tutaj
należałoby się zatrzymać, bo Drodzy Państwo, przebadaliśmy 200 dzieci, ale
u jednego dziecka stwierdzono neuroblastomę, czyli nowotwór nerek. Dla nas to
jest taka osobista, powinna być taka osobista satysfakcja, ponieważ to dziecko
dzięki tym badaniom żyje, czyli dzięki temu, że ta polityka jest świadoma i jest
prowadzona. Z tego miejsca, Panie Prezydencie, dziękuję za wspieranie
wszystkich inicjatyw prozdrowotnych, które służą poprawie zdrowia naszych
mieszkańców. Drodzy Państwo, w zeszłym roku przeznaczono kwotę rzędu
70 tysięcy na ochronę i promocję zdrowia realizowaną przez organizacje
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pozarządowe. To dzięki temu mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych
badań, prelekcji, konsultacji bądź też zabiegów. Większość tych środków
została przeznaczona na profilaktykę chorób nowotworowych i tutaj należałoby
zwrócić szczególna uwagę na działania Prezydenta, mające na celu utworzenie
filii świętokrzyskiej onkologii. Do dziś pacjenci, co poniedziałek, chorzy
onkologicznie, mogą korzystać z tych porad, z tych wizyt u lekarza. Wiadomo
dla osób, które chorują przewlekle jest to niesamowita ulga i taka filia była nam
potrzebna. Drodzy Państwo, niemniej ważną inicjatywą było wdrożenie polityki
zdrowotnej, realizującej program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
u dzieci dwuletnich. W zeszłym roku – w 2018 r. został zakończony program,
oczywiście do końca roku była realizowana edycja wszystkich szczepień.
Należy podkreślić, że zmniejszyła się liczba dzieci hospitalizowanych
w przypadku zakażeń pneumokokowych, ale jednocześnie zmniejszyła się ilość
dzieci przyjętych ambulatoryjnie. Czyli mamy same pozytywne działania
skierowane dla naszych mieszkańców. Dla samorządu zdrowie mieszkańców
powinno być priorytetem i tak jest dzięki wsparciu i zaangażowaniu Pana
Prezydenta. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radną Martę Woźnicką – Kuzdak.
Radna M. Woźnicka – Kuzdak – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Panie Senatorze! Szanowni Państwo! Rodzina i jej wartości odgrywają w moim
życiu ogromną rolę. Rodzina jest wyjątkową wspólnotą, w której dokonuje się
integralny rozwój człowieka. Przystosowuje się go do życia w społeczeństwie.
Z analizy raportu oraz z rozmów z mieszkańcami jasno wynika, iż nasza Gmina
wspiera nasze rodziny. Pragnę podziękować Prezydentowi oraz Radzie Miasta
za politykę prorodzinną, która ma na celu pomóc rodzinom w prawidłowym
rozwoju ich pociech. „Mleczna Gala”, dotowanie miejsc opieki poniżej
trzeciego roku życia, stale dofinansowane przedszkola i szkoły, to tylko kilka
przedsięwzięć, którymi nasze miasto wspiera i dba o najmłodszych. Należy
pamiętać, iż w naszym mieście – i pamiętajmy, że jest to zasługa rzetelnych
pracowników MOPS–u. Zatem z tego miejsca chciałabym podziękować
wszystkim tym, którzy aktywnie działają na rzecz rodziny, nie tylko słowem,
ale przede wszystkim pracą. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Senatorze! Panowie Prezydenci! Ja tak się przysłuchuję tej dyskusji i chciałem
właśnie to tak lekko podsumować. I ja się dziwię tu Kolegom Radnym,
że mówią, że osiedla są grodzone – a dlaczego mają być nie grodzone?
To przecież to nie jest ujma, ani nic. I chciałem… Wy mówicie o Stalowej Woli.
Ja tam kilka razy byłem, tam jest człowiek prezydentem miasta, człowiek
z „Solidarności” jest, ale wiecie, dlaczego tam tak prężnie jest? Bo ma wsparcie
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w senatorze, w posłach, ma wsparcie ogromne. I tak właśnie idzie – tak,
ja chciałem to powiedzieć – no nie wchodź mi w zdanie, no.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Proszę sobie nie
przeszkadzać!
Radny Wł. Sajda – I jeszcze chciałem się odnieść, Panowie, Proszę Państwa!
Jak może być dobrze, jak z miasta, z miasta są zabierane spółki do innych miast.
Dam przykład – gazownictwo. No jak tak można, żeby gazownictwo wyszło
z Ostrowca, no Panowie! Panie Senatorze Rzeczpospolitej Polskiej, no to
przecież to jest karygodne. I my tutaj się spieramy i to trzeba działać na rzecz
społeczności. I powiem krótko, ja pamiętam Pana słowa – Pana Senatora,
pamięta pan, jak Pan mówił o kolei i o naszym dworcu, że wtedy będzie, wtedy
będzie? No i do tej pory, no to może co słychać, że się ruszy, no ale jak
posłowie i senatorowie z naszego miasta, którzy powinni wspomagać samorząd,
tak powiatowy, jak i miejski, powinni razem działać, tu nie ma podziału – ten
z PIS-u, ten czy z innej partii. Nie ma takiego czegoś, bo jeżeli będą podziały
w tym mieście się nic nie zrobi. Nic! Bo to idzie zakłamanie, ta gadka to jest
zakłamanie. Wytykanie jeden drugiemu. Nie może być. Na to nas ludzie
wybrali, żeby działać na rzecz społeczności ostrowieckiej. Nie dla żadnej partii.
Nie dla nikogo. Tylko dla ludzi. I o to apeluję, Panie Senatorze Rusiecki
Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Karola Wójcika.
Radny K. Wójcik – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Panie Senatorze!
Szanowni Państwo! Ja również taką króciutką refleksję na sam koniec,
być może już, bo tutaj padały takie porównania między Ostrowcem
Świętokrzyskim a Stalową Wolą. Myślę, że warto przytoczyć pewne liczby
i zastanowić się, który model zarządzania miastem jest nam bliższy,
a przynajmniej mnie. Szanowni Państwo! Stalowa Wola – dochody budżetu na
poziomie 375 mln, Ostrowca Świętokrzyskiego – 128; i drugie zestawienie
liczb, to jest zadłużenie – na 2018 r. to było 170 mln w Stalowej Woli,
w Ostrowcu to jest 15 mln. I oczywiście trzeba wziąć pod uwagę,
że Stalowa Wola to jest zupełnie inne miasto, i Ostrowiec Świętokrzyski to jest
zupełnie inne miasto. I akurat jeśli chodzi o styl zarządzania miastem, to myślę,
że w tym momencie ten styl zarządzania miastem, który prezentuje Prezydent
Górczyński jest, jakby adekwatny do potrzeb i do możliwości, które jako
Ostrowiec Świętokrzyski mamy. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Ja już z listy
wyczerpałam wszystkich Państwa, którzy chcieli zabrać głos. No, chyba
tu musze poprosić radcę prawnego o wypowiedź, czy w trakcie debaty Pan
Senator jest uprzywilejowany i może zabrać głos, jeśli nie był zgłoszony przez
50-ciu mieszkańców. Poproszę radcę prawnego o wypowiedź – czy mogę
udzielić teraz Panu … Proszę o potwierdzenie …Tak, to proszę bardzo w takim
razie, proszę Panie Senatorze o wypowiedź.
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Senator RP – J. Rusiecki – Ja raczej tytułem tego, że zostałem wywołany raczej
do udzielenia wyjaśnienia, co do podniesionych, niektórych kwestii. Bardzo
dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję, ona jest pouczająca, Szanowni Państwo.
Bardzo pouczająca. Tak jak nie można uprawiać totalnej krytyki, tak nie można
uprawiać i totalnej propagandy. Więc trzeba z tego też wyciągać wnioski.
Szanowni Państwo! Jeśli chodzi o likwidację spółki gazownictwa – to chciałem
wszystkim tutaj po raz kolejny powiedzieć taką informację, że spółka została
zlikwidowana, jej oddział w Ostrowcu – za rządów Platformy i PSL–u,
przeorganizowania przedsiębiorstwa. Natomiast jest to jedno z priorytetowych
działań, które wzięliśmy sobie do serca, aby po wprowadzeniu zmian na nowo
organizowanej spółki gazownictwa, która wygląda w ten sposób, że jest centrala
w Warszawie Polskiej Spółki Gazownictwa i w każdym województwie – a tak
wcześniej nie było – jest oddział. I szkoda, że nie ma pani Starosty, albo Pana
Wicestarosty, to by państwu przekazali informację, że są uzgodnienia w sprawie
terenu przy ulicy Sandomierskiej, gdzie już wkrótce, w perspektywie kilkunastu
miesięcy powstanie nowy obiekt, gdzie będzie punkt gazownictwa Polskiej
Spółki Gazowej. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi o dworzec
kolejowy – nigdy nigdzie się nie wypowiadałem na temat dworca kolejowego,
natomiast mówiłem o modernizacji linii kolejowej numer 25, która dynamicznie
następuje od Skarżyska w kierunku Rozwadowa. I ta linia jest modernizowana
do poziomu przejazdu podróżnych w pociągach pasażerskich, do poziomu
120 km/h. Już podjęte prace umożliwiły, Szanowni Państwo, może to jesteście
w stanie odnotować, bo może jeździcie – z Ostrowca są dwa pociągi kolejowe,
od trzech lat, do Warszawy, czego wcześniej nie było. Natomiast linia jest dalej
modernizowana i ona będzie dalej unowocześniana, do tego poziomu, aby
w pewnej części, tak jak tutaj zaznaczył Pan Radny Jerzy Wrona, stała się
częścią tzw. „szprychy szóstej” jako miejsca, jako trasy dojazdowej
do Centralnego Portu Komunikacyjnego, który powstanie w ciągu i jest jego
konieczność powstania dla rozwoju gospodarczego Polski i tworzenia
tzw. hub–u przeładunkowego między tą częścią Europy, czy świata wręcz, która
będzie lądowała i wyjeżdżała, wylatywała z Polski. Ta tzw. „szprycha szósta”
przebiega przez Ostrowiec i jest czymś niezwykle istotnym i ważnym, ponieważ
od najdalszego punktu tej trasy, czyli okolic Rzeszowa, trasa i prędkość będą
umożliwiały przejazd w ciągu 2 – 2,5 godziny. To jest zupełnie nowa generacja
transportu kolejowego w Polsce, gdzie będzie na tej trasie można rozwijać
prędkość do 240 km/h – i w ruchu pasażerskim, i w ruchu towarowym, co dla
Celsa „Huta Ostrowiec” jest niezwykle istotne, ważne i dla układu
komunikacyjnego również Ostrowca jest niezwykle i ważne – odciążenia
z ciężkiego transportu przywozu złomu i wywozu stali. Tak nawiasem mówiąc,
Szanowni Państwo, wczoraj rząd podjął inicjatywę ustawodawczą, aby wesprzeć
polskie przedsiębiorstwa energochłonne i to jest wsparcie rządu dla takich
przedsiębiorstw jak np. Celsa „Huta Ostrowiec” w tym, aby konkurować
w materii cen energetycznych. Jeśli chodzi o inne inwestycje, które tutaj
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również są podejmowane z pozycji rządu, to chcę wspomnieć o tej linii
gazownictwa, która realizowana na wzór linii gazownictwa wiodącej od
Sandomierza do Ostrowca i od Ostrowca, a właściwie Romanowa – i od
Romanowa w kierunku Starachowic, i na Mazowsze, i na północ generalnie
Polski, to jest ogromna inwestycja, która daje szanse rozwojowe dla przemysłu
w tej części województwa. Ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że wtedy gdy
Walcownie Ostrowieckie dzierżawiły tą walcownię, to nie miały dostępu do
gazu, a wydzierżawiły tę walcownię, chcąc wykonywać profile produkcyjne,
które mają zbyt w polskiej energetyce, w polskich kopalniach i w polskich
instytucjach, które zajmują się – w budownictwie generalnie. Ja bym też
apelował, tak jak Pan Radny o to, aby raczej w dialogu różne rzeczy robić, co do
Pana Prezydenta Lucjusza Nadbereżnego – Prezydenta Stalowej Woli, to nie on
jest żadnym delegatem „Solidarności”, z całym szacunkiem dla „Solidarności”,
tylko jest działaczem Prawa i Sprawiedliwości.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Ostrowiec Świętokrzyski –
debata nad raportem o Ostrowcu, ja wszystkich bardzo Państwa proszę, cieszę
się, że sprowadziliśmy już i Warszawę, i międzynarodowe tematy do Ostrowca,
to świadczy, że Ostrowiec jest ważnym miastem, ale…
Senator RP – J. Rusiecki – Ostrowiec jest, Panie Prezydencie, bardzo ważnym
miastem, ale dobrze porównywać się i równać do najlepszych.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Radny Wł. Sajda.
Radny Wł. Sajda – Dziękuję Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Panie Senatorze! Panie Senatorze, odnośnie tego, tych dworców,
to mam wycinek z gazety, to wtedy co Sułek też tam walczył, że tam miała być
– pamięta Pan – jadłodajnia, nie? I Pańską wypowiedź mam i tu chciałem się
dowiedzieć, nie tylko ja, bo ludzie nie dają mi przejść, jadę rowerem to – stań,
bo trzeba pogadać. I Panie Senatorze, co z tym wojskiem, czy będzie wojsko
w Ostrowcu? Ludzi to interesuje, to interesuje i właśnie …
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Radny Panie… Radny
Włodzimierzu Sajdo, przywołuję do takiej dyskusji nad raportem o stanie
Gminy, a tutaj zapytania do Pana …być może, ale nie w tym punkcie, no proszę
Państwa!
Radny Wł. Sajda – Ale to było 1500 miejsc pracy, jakie obiecanki były. To tu
trzeba ludziom wytłumaczyć.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca, czy ja mogę zawnioskować,
żeby w sprawach różnych o tych dyskusjach rozmawiać, bo mamy jeszcze punkt
sprawy różne.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – No, więc właśnie.
Prezydent J. Górczyński – Bardzo proszę!
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Właśnie, proszę Państwa, przecież
znamy, jesteśmy wiele lat już Radnymi tutaj, w tym gronie i wiemy jak się
dyskutuje i kiedy, i w którym momencie, więc proszę trzymajmy się porządku
obrad, bo robimy chaos. Proszę Panie Senatorze o jeszcze kilka słów wyjaśnień.
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Senator J. Rusiecki – Ja nie chcę się przyczyniać do tego chaosu, cierpliwie
i proszę państwa o cierpliwie oczekiwanie, ba mam bardzo ważną, dobrą
informację do zakomunikowania.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dobrze. Bardzo dziękuję. Czy
jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać… Czy ktoś z Państwa
Radnych? Proszę Radny Aron Pietruszka.
Radny A. Pietruszka – Myślę, że już wyczerpaliśmy tematy i wniósłbym tutaj
wniosek formalny o zakończenie dyskusji i debaty. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy coś istotnego chciałby Pan
Mateusz Czeremcha wnieść jeszcze? To dosłownie pół minuty.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca, dziękuję za udzielenie mi głosu
po raz drugi. Cóż, Szanowni Państwo! Panowie Prezydenci! Drodzy Goście!
Mieszkamy w dwóch różnych miastach. Tak to wygląda z przebiegu tej
dyskusji. Trudno nawiązać naprawdę jakąś nić porozumienia, nad czym bardzo
boleję, ale mam nadzieję, że za rok będziemy już debatować nad stanem
naszego miasta rzeczowo, ale cieszę się, że również tutaj kilku Radnych również
na temat Stalowej Woli się przygotowało, to jest takie, no akurat trafiliśmy we
trzech. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Myślę, że
wyczerpaliśmy już wątki dyskusji debatę nad raportem. Oddaje głos panu
Prezydentowi Miasta.
Prezydent J. Górczyński – Ja powinienem poprosić o przerwę, ale spróbujemy,
podciągnąć, tak.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Zakończymy może ten punkt.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca, na początek chciałbym na ręce
Pani Przewodniczącej przekazać grawerton, a tutaj na stół prezydialny
chciałbym położyć tą statuetkę, którą Miasto Ostrowiec Świętokrzyski uzyskało
jako nagrodę specjalną dla „Gminy 30-lecia Wolności RP”. Szanowni Państwo
to jest wyjątkowe wyróżnienie, to jest wyróżnienie, które przyznali nam
fachowcy, branżyści, przedsiębiorcy. To jest wyróżnienie Orły Polskiego
Samorządu – najbardziej cenione przedsięwzięcie w środowisku
samorządowym, realizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Regionów
– Samorządowa Marka Roku. To ta nagroda pokazuje i krzewi najlepsze wzorce
funkcjonowania i rozwoju samorządów. Przyznając Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski nagrodę „Gminy 30–lecia Wolności RP”, kapituła brała pod
uwagę całokształt działań samorządowych, które warunkowały rozwój Ostrowca
Świętokrzyskiego, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat, w następujących
obszarach: ochrona środowiska, edukacja, ochrona zdrowia, wydarzenia
kulturalne, polityka prorodzinna, inwestycje miejskie, rozwój gospodarczy
miasta. Tą nagrodę dedykuję wszystkim Państwu, dedykuję Radnym
poprzedniej kadencji, dedykuję prezesom, dyrektorom, pracownikom
wszystkich spółek, wszystkich zakładów komunalnych a przede wszystkim
swoim współpracownikom z Urzędu Miasta i pozwolę sobie ten grawerton na
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ręce Pani Przewodniczącej przekazać. Szanowni Państwo, nagroda specjalna
Orły Polskiego Samorządu Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miasto Ostrowiec
Świętokrzyski przyznane za całokształt pracy na rzecz samorządu Ostrowca
Świętokrzyskiego, w szczególności w ostatnich latach. Pani Przewodnicząca –
z wyrazami podziękowania za współpracę w poprzedniej Radzie Rady Miasta
i licząc na dobrą współpracę w tej kadencji. Bardzo serdecznie dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panie Prezydencie, dziękuję
bardzo. Ja myślę, że tu niemały wkład jest koleżanek i kolegów radnych
poprzedniej kadencji w to, żebyśmy otrzymali tak zaszczytne wyróżnienie na tle
gmin i miast, przyznane przez kapitułę. Ja myślę, że jest to takie wyróżnienie,
które powoduje, że powinniśmy się starać jeszcze bardziej, że słowa, które
dzisiaj padły w debacie, że te dziedziny, które być może jeszcze nie są tak
dostrzegane, może jeszcze po drodze nie było czasu na to, żeby wszystko
dostrzec, bardziej się jeszcze rozwijały, miasto się pięknie rozwijało, prężnie. Ja
myślę, że to wyróżnienie do tego nas zobowiązuje i tego Panu życzę i wspólnie
z Panem, na pewno będziemy działać tak, żeby miasto na pewno tętniło dalej
życiem, tak jak rozpoczął Pan kadencję w roku 2014.
Prezydent J. Górczyński – Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z tego miejsca
wypada mi bardzo serdecznie podziękować za to, że ustawodawca zobowiązał
samorządy do przygotowania takiego raportu o stanie Gminy. Prawie 3 tysiące
samorządów taki raport przygotowało o stanie każdej ze swoich gmin, ze swoich
miast. Szanowni Państwo! Państwo w rodzinach, wśród bliskich, znajomych
macie przypadki bankructw i upadków – i dobrze, że ten raport jest, ponieważ
dla historii, dla przyzwoitości, dla przyszłych pokoleń będzie można pokazać tą
sferę zarządzania publicznym majątkiem. Zycie na kredyt jest piękne na chwilę,
ale życie z perspektywą o przyszłych pokoleniach i o dostojnej jesieni życia,
wymaga wysiłku, wymaga szacunku. I Szanowni Państwo, ten szacunek do
wartości, szacunek do pracy, szacunek do własnego siebie powinien
przyświecać wszystkim nam. Ja teraz poproszę trzech prezesów naszych
jednostek i każdemu chciałbym zadać po jednym pytaniu, i w kolejności Prezes
Wodociągów, Prezes MEC–u i Prezes ZUO „Janik” poproszę tutaj
do mikrofonu, żeby Państwu uzmysłowić, że czas płynie, i że należy być
elastycznym i dostosowywać się do zmieniającego nas otoczenia, to właśnie te
trzy pytania. Pan Prezes MWiK–u – Panie Prezesie, jednym zdaniem – od
pierwszego stycznia tego roku, o ile wodociągi płacą więcej za energię
elektryczną?
Prezes MWiK – A. Łakomiec – O 49% w stosunku do ubiegłego roku.
Prezydent J. Górczyński Dziękuję. Pan Prezes MEC–u – Panie Prezesie – o ile
musiał Pan zapłacić więcej za to, że pali Pan węglem i musiał Pan wykupić
certyfikaty walczące o ochronę środowiska? Po ile były w zeszłym roku i ile
Pan teraz zapłacił?
Prezes MEC – D. Wojtas – Szanowni Państwo, na rok 2018 zaplanowaliśmy
wydatek rzędu miliona trzystu, faktycznie zapłaciliśmy powyżej pięciu
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milionów za koszty uprawnień do emisji CO2. Jeśli chodzi natomiast o plan na
rok 2019 – przewiduję kwotę około dziewięciu milionów.
Prezydent J. Górczyński – Dziękuję. I pan Prezes ZUO „Janik”. Panie Prezesie,
o ile wzrosła opłata marszałkowska za składowanie na wysypisku odpadów
śmieci i ile Pan musi zapłacić za to, żeby wywieść do spalenia śmieci – w tym
roku, a ile Pan płacił w zeszłym roku?
Prezes ZUO „Janik” – M. Nowak – Opłata marszałkowska – średnio licząc
wzrosła z 42 do 140 zł. za tonę, a opłata za wywóz tzw. frakcji palnej o 70% –
ze 195 do 360 zł.
Prezydent J. Górczyński – Bardzo dziękuję Panom Prezesom za te wyczerpujące
informacje i tym samym chciałbym Państwu dać do myślenia i pokazać jedną
rzecz – łatwo jest wymagać, łatwo jest krytykować i łatwo jest zaciągać kredyty.
To teraz proszę pomyśleć o tej przyszłości Państwa dzieci, naszych dzieci,
naszych wnuków, w tak zmieniającej się rzeczywistości, przy tych zmianach, na
które my – jak tu siedzimy wspólnie – nie mamy żadnego, powtórzę – żadnego
wpływu. Jeszcze raz: nie mamy na to żadnego wpływu, a musimy funkcjonować
i musimy zapewniać podstawowe zadania jakie są scedowane na miasta, na
samorządy. Więc chcę na zwrócić tylko uwagę, jakim wysiłkiem robimy to
w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim. Chcę pokazać jedną rzecz – nie sięgamy
do podatków, do kieszeni przedsiębiorców i mieszkańców. Najłatwiej jest
podnieść podatki. Proszę zobaczyć wysiłek 5 lat – zamrożone podatki, nie
podnosimy ich nic, nawet o cel inflacyjny. Nic są nie podnoszone. Ba,
w niektórych obszarach, w obszarach transportu – obniżyliśmy i to bardzo
drastycznie i znacząco. Więc pokazuję, te wyróżnienia, które doceniają na
zewnątrz bardziej niż my sami, fachowcy z zewnątrz i ten benchmarking jest
bardzo ważny. Proszę zwrócić uwagę na wiarygodność finansową Gminy, na
prawie 3 tysiące samorządów jesteśmy w pierwszych 10%. Proszę zwrócić
uwagę na ceny usług komunalnych, proszę zwrócić uwagę na cenę wody,
ścieków, komunikacji, biletów, innych rzeczy. To pokazuje – jakim wysiłkiem
wszystkich, powtórzę się – wszystkich jednostek samorządowych jest to
realizowane. Wszystkich pracowników, bo też trzeba to jasno i wyraźnie
powiedzieć, że to nie jest sukces jednej osoby, to jest sukces zespołu osób,
dużego zespołu współpracowników, którym z tego miejsca podziękuję. Żeby
teraz wyciszyć, to przejdę tak już bardziej spokojnie.
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Już po raz piąty mam
przyjemność przedstawić sprawozdanie z prac na rzecz Ostrowczan, całego
zespołu pracowników Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i współpracowników
– prezesów spółek , dyrektorów zakładów, kierowników jednostek. Rozwaga,
przemyślane działania nastawione na jak najlepsze zabezpieczenie potrzeb
naszych mieszkańców, przy niezwykle wyważonym podejściu do budżetu, to
przymioty jakimi – jestem przekonany – że możemy określić sposób
zarządzania naszym miastem. I to, co Radni zauważyli, to jest kwestia standardu
zarządzania. I jestem przekonany co do tego, że przyszły rok też powinniśmy się
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charakteryzować, i w kolejnych latach, tego typu przymiotami. To pierwsza
sesja absolutoryjna w tej kadencji Rady Miasta. Minął kolejny rok budżetowy.
Nadszedł czas na podsumowanie 2018 r. Chciałbym serdecznie podziękować
Radnym minionej kadencji oraz Państwu za pierwsze miesiące merytorycznej
pracy. Dzisiaj nadszedł czas na odpowiedź na pytanie, jaki był miniony rok dla
naszego miasta? Jestem przekonany, że dla Ostrowca Świętokrzyskiego był on
bardzo dobry. Analizując liczby przedstawione w sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2018 r., mogę z pełna odpowiedzialnością stwierdzić, że udało nam
się naprawdę wiele zrobić. Sprawozdanie, które Państwo otrzymaliście zostało
dostarczone w ustawowym terminie, było opiniowane przez Regionalną Izbę
Obrachunkową oraz było przedmiotem obrad wszelkich stałych Komisji Rady
Miasta, które wydały pozytywną opinię w tej sprawie. Jestem przekonany, że
zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest to dobra realizacja budżetu.
Wykonanie, które pokazuje ogromny profesjonalizm i konsekwencję
w działaniu kadry zarządzającej naszym miastem, przedstawia się następująco:
budżet miasta ogółem na konie 2018 r. wynosił – po stronie dochodowej –
255.134.929 zł. i był wyższy o 5,6% więcej niż w 2017 r. A po stronie
wydatkowej – wydaliśmy 249.958.042 zł. Tym samym w wyniku wykonania
budżetu powstała nadwyżka w kwocie 5 175 886 zł. Przychody budżetu
wynosiły 11 131 486 zł, a rozchody z tytułu spłaty kredytów wynosiły
7 786 870 zł. Łączna nadwyżka wolnych środków zamknęła się w kwocie
8 520 i 502 zł. Szanowni Państwo! Ale z niepokojem patrzę na ten rok, bo
wątpię, czy uda się uzyskać przy tej zmieniającej się koniunkturze, takie dobre
wyniki. Chcę podkreślić, że widząc nadchodzący kryzys, spłaciliśmy na
początku roku kolejne kredyty, zeszliśmy tutaj do poziomu poniżej 14 milionów
złotych, przy budżecie 255. To pokazuje skalę, jak się miasto zabezpiecza na
przyszłość, a chyba każdy rozsądny człowiek wie, że w cyklu gospodarczym
jest koniunktura – raz dobrobyt, a raz spowolnienie. Szanowni Państwo, to
wykonanie nadwyżki, wygenerowanej w 2018, pozwoliło na zachowanie
wysokiej płynności finansowej oraz na wcześniejszą spłatę kredytu z roku 2019.
Mimo, że nie zamknęliśmy tego roku, już mamy nadpłacony kredyt. To jest
kontynuacja konsekwentnie realizowanej polityki zmniejszenia stanu zadłużenia
Gminy. Z dumą mogę poinformować, że tylko w 2018 r. udało się zmniejszyć
zadłużenie Gminy o kolejne 8 mln złotych. Naszym celem, w czasach
nadchodzącego kryzysu, gdy kolejne gminy stoją na skraju bankructwa, a dla
przykładu podam przykład – Państwo też porównywaliście, to ja sobie
porównam – przykład budżetu Kielc – Prezydent Wenta, nie zazdroszczę mu
niczego – ma miliard złotych kredytu, miliard złotych długu, przy budżecie
miliard dwieście. To pokazuje skalę zadłużenia Kielc i teraz, żeby Państwu
uzmysłowić, to proszę sobie policzyć – tylko około 4% samych odsetek od tego
miliarda to jest około 40 milionów w Kielcach muszą płacić samych odsetek od
kredytu. Nie żyjmy na kredyt. Racjonalnie gospodarujmy tym, co nam zostało
przekazane przez mieszkańców, bo wszyscy służymy naszym mieszkańcom.
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Liczę, że w 2020 r. miasto wyjdzie całkowicie z kredytów. Źródłem wzrostu
gospodarczego była przede wszystkim konsumpcja indywidualna dzięki
zwiększającemu się zatrudnieniu i rosnącym dochodom z pracy. Wykonanie
budżetu po stronie dochodów wskazuje, że nasze miasto nadal się bogaci. To są
konkrety. W sposób widoczny wskazuje na to wzrost dochodów z tytułu udziału
w podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. Firmy
osiągają zyski, a wynagrodzenia mieszkańców wskazują tendencję rosnącą.
W tym miejscu podziękowania należą się wszystkim przedsiębiorcom, chcę
zwrócić na to uwagę, wszystkim przedsiębiorcom, którzy tworzą miejsca pracy
i inwestują swoje pieniądze w Ostrowcu Świętokrzyskim. I życzyłbym tym
przedsiębiorcom, żeby nie byli obciążani kolejnymi podatkami. Mimo
intensyfikacji zadań inwestycyjnych oraz przy polityce nie zadłużania miasta, po
raz kolejny nie podnosiliśmy podatków, co odczuwają, również w portfelach
mieszkańcy naszego miasta. Mówiłem o obniżce podatków transportowych
o 70% bez mała, a tym samym odciążyliśmy też mieszkańców
i przedsiębiorców. To świadczy o tym, że można rozsądnie zarządzać miejskimi
pieniędzmi, inwestować, ale nie kosztem lokalnej społeczności. Dlatego
dziękuję Radnym minionej kadencji za wspieranie moich propozycji w tym
zakresie. Jest to nasz wspólny sukces. Świadectwem dbałości o budżet miasta
jest ilość zadań inwestycyjnych, realizowanych na różnym etapie w ubiegłym
roku, ze środków zewnętrznych. Szanowni Państwo, budowa Ostrowieckiego
Browaru Kultury, wiaty handlowe i „Mój Rynek” – na potrzeby promocji
i sprzedaży lokalnych produktów. W tej chwili budujemy kolejna wiatę,
targowisko nasze się zmienia. Przygotowania do budynku, nowego budynku
wielorodzinnego z lokalami socjalnymi, no trzeba nie chcieć, nie widzieć –
zalecam spacer na ulicę Parkową, Osadową – tam się buduje też blok socjalny.
Ekologiczny transport miejski, realizacja drugiego etapu ciągu ulic zbiorczych –
to tylko kilka z najważniejszych przykładów, dzięki którymi zmieniamy nasze
miasto. W minionym roku kontynuowaliśmy prace przy uzupełnieniu
strategicznych odcinków w systemie miejskiej sieci komunikacji. Rozbudowa
drugiego etapu ulicy Rzeczki zakończyła pierwszą część budowy drugiego etapu
ulic zbiorczych w północnej części miasta, dzięki czemu komunikacja między
wschodnią a zachodnią częścią będzie dużo sprawniejsza. W tym roku już
realizujemy kolejny odcinek rozbudowy, dalszej rozbudowy ulicy Rzeczki
i mam nadzieję, że będą kolejne. Trwają działania przy udrożnieniu komunikacji
w centralnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, żeby skomunikować
Targowisko Miejskie z najważniejszymi osiedlami. Mam na myśli budowę
kolejnej ulicy, równoległej do Kilińskiego. 17 mln z RPO Województwa
Świętokrzyskiego sprawia, że nasi mieszkańcy zyskają komunikację miejską na
miarę XXI wieku. Symbolem zachodzących zmian stały się nowoczesne wiaty
przystankowe. Ja też przypomnę niektórym, że w innych miastach takie wiaty
kosztowały po 400 tysięcy, a w naszym kosztują 25–35. Zostało wykonanych
wiele remontów gminnych dróg i chodników. Powstały także kolejne odcinki
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ścieżek rowerowych, co stanowi ukłon w stronę ostrowieckich pasjonatów tego
sportu. Chciałbym pochwalić duży zespół pracowników, którzy na różnych
polach pracują nad układem przestrzennym naszego miasta. Prowadzone były
prace nad przygotowaniem Studium Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego w zakresie rozwoju terenów produkcyjnych i przemysłowych
w rejonie nowej bazy MPK i Celsy „Huta Ostrowiec”. Na wyjątkową uwagę
zasługują działania w zakresie nabywania nieruchomości do zasobu gminnego
a widoczną wizytówką zmian jest 55hektarowy kompleks inwestycyjny przy
Bałtowskiej i Samsonowicza, gdzie na green field-zie powstają już dwie
pierwsze fabryki. Taki kompleks gwarantuje zainteresowanie poważnych
inwestorów, a takich nasze miasto potrzebuje. Dlatego to jedna z kluczowych
inwestycji na kolejne lata. Dywersyfikacja branż przemysłu oraz nowe
inwestycje to szansa na naszą wspólną przyszłość, naszą wspólną przyszłość.
Wizytówką naszego miasta jest również jego estetyka, czyste chodniki i ulice,
trakty spacerowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie, iluminacje, kolorystyka
elewacji. Całokształt myślenia o mieście w kategorii piękna. Mam nadzieję,
że dostrzegają Państwo te wszystkie zmiany, które zaszły w tym kontekście
tylko w 2018 r. Nadal zmieniała się kolorystyka przestrzeni miejskiej dzięki
powrotowi do pomarańczowo–czarnych barw, nawiązujących do naszych
tradycji hutniczych. Ponad to drogi, ronda, pasy przydrogowe, liczne skwery
zyskały nowy wymiar dzięki przepięknym aranżacjom zieleni miejskiej. Taka
decyzja wynikała z naszego przekonania, że stara zasada genius loci obowiązuje
w dalszym ciągu. Miasto musi mieć w sobie to „coś”. Musi być oryginalne,
posiadać cechy autentyczności i taki jest współczesny Ostrowiec Świętokrzyski.
Podobny aspekt miała budowa osiedla „Merkury”, która oprócz nowej
substancji mieszkaniowej, przyniosła jeszcze jedną korzyść dla mieszkańców
okolicznych bloków – wyeliminowała wieloletni problem z kłopotliwą ruiną.
Szanowni Państwo! Te mieszkania kupili mieszkańcy spoza Ostrowca,
z Sandomierza, spod Sandomierza, spod Ożarowa. I sztuką jest, żeby takich
mieszkańców przyciągać, bo to jest jeden z elementów walki z demografią, na
którą nie mamy wpływu wprost. Mówiąc o realizacji ubiegłorocznego budżetu,
należy również zwrócić uwagę na działania z zakresu edukacji, rekreacji,
kultury oraz kultury fizycznej, a także działania ze sfery szeroko rozumianej
aktywności obywatelskiej. W tym zakresie szczególnie doceniam budżet
obywatelski, który w minionym roku, przeprowadziliśmy wspólnie, już po raz
czwarty, chociaż miasto nie jest zobligowane, żeby taki budżet prowadzić, to
jest nasza oddolna inicjatywa. Doceniając aktywność Rad Osiedlowych,
dążących do rozwiązywania najbliższych mieszkańcom problemów, w ubiegłym
roku kontynuowaliśmy nasz autorski program „Osiedle od Nowa”. W zakresie
tej inicjatywy, w każdym z dwudziestu osiedli, przy udziale mieszkańców, udało
się zrealizować szereg zadań, mających wpływ na poprawę życia
w poszczególnych dzielnicach miasta. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia
oświaty. W naszych placówkach przeprowadzono wiele prac remontowych
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i modernizacyjnych. Przy udziale ze środków zewnętrznych w ramach projektu
„Nowoczesna szkoła”, przy np. szkole nr 14 – wykonaliśmy nowoczesne boisko
wielofunkcyjne, platformę dla osób niepełnosprawnych, a w budynku PSP Nr 3
– zmodernizowaliśmy np. szatnię dla uczniów. Realizowaliśmy również kilka
innych projektów, dzięki którym zyskają nasi uczniowie i nauczyciele.
Flagowymi wydarzeniami były nadal certyfikaty językowe, konkursy
„Yes, I can” oraz zwiększona liczba godzin lekcyjnych z języka angielskiego,
a ponad to konkurs „Najmłodsi samorządni”, uczący młodzież partycypacji
społecznej, ale także wprowadzona od ubiegłego roku, ważna nagroda w postaci
„Srebrnej tarczy” i to jest ukłon w stronę naszych poprzedników. Nie wszystko
to co kiedyś było – było złe. Ta „Srebrna tarcza” była też wyjątkowym
wyróżnieniem i cieszę się, że udało nam się ją przywrócić i reaktywować.
Mamy 28 plebiscyt „Uczeń roku”, to bardzo ważne, żeby chwalić się
i pokazywać tych naszych najlepszych, najzdolniejszych, żeby oni zachęcali
pozostałych do dążenia do doskonałości. Ponad to konsekwentnie
promowaliśmy jakość pracy, co odczuwali najlepsi nauczyciele naszych
gminnych placówek oświatowych. Te wszystkie działania realizowane były
w niezwykle niesprzyjającym czasie związanym z wprowadzeniem przez rząd
reformy oświaty. Już w 2018 r. musieliśmy się zmierzyć z pierwszymi
negatywnymi skutkami tych zmian, które w tym roku szkolnym dotkną jeszcze
większą grupę, grono kadry nauczycielskiej. Państwo Radni mówiliście tutaj
o tym, w szczególności Pan Przewodniczący Mariusz Łata. Myśląc
o wydarzeniach i inwestycjach ubiegłego roku nie można pominąć atrakcji
w postaci odkrytych basenów na dawnej „Rawszczyźnie” – czyli „Rawka od
Nowa”. Szanowni Państwo kompleks ten odwiedziło w minionym sezonie
ponad 55 tys. osób z Ostrowca i regionu, którzy bardzo wysoko oceniali nasz
obiekt. Staraliśmy się stworzyć warunki dla wszystkich odbiorców kultury,
zarówno w zakresie ich organizacji jak i programu tak, aby każdy mieszkaniec
mógł znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie. Kultura i rozrywka stanowi ważny
element życia miasta, stąd dużą wagę przywiązywaliśmy do organizacji dużych
wydarzeń kulturalnych, integrujących rzeszę mieszkańców, uczestniczących
w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. W ciągu 2018 r. mieszkańcy,
z zapartym tchem śledzili tempo prac oraz metamorfozę dawnego browaru
zmieniającego się w „Ostrowiecki Browar Kultury”, który już tej jesieni
otworzy swoje podwoje. Jestem przekonany, że będzie to najnowocześniejsze
centrum kulturalne w tej części Polski, o czym Państwo będą mieli się okazję
wkrótce przekonać. W 2018 r. realizowaliśmy kampanie skierowane do naszych
mieszkańców z różnych grup wiekowych. Podczas kolejnych edycji „Mlecznej
Gali VIP” witaliśmy najmłodszych obywateli naszego miasta. I – Drodzy
Państwo – ja nie mam wpływu wprost na demokrację, tu przypomnę niektórym
Państwu Radnym. Gratulowaliśmy młodym rodzicom, realizowaliśmy szereg
elementów promujących nasze tradycje i dziedzictwo, wspierając w tych
działaniach organizacje pozarządowe, zwiększyliśmy finansowanie też dla tych
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organizacji pozarządowych, o czym mówił Radny Kamil Stelmasik. Proszę
zobaczyć – rok do roku zwiększmy, i cieszę się, że coraz więcej umów
zawieramy z tymi organizacjami i te organizacje wiedzą jak wydawać
najrozsądniej te pieniądze i to jest właśnie takie podzielenie się z tym na
zewnątrz, a nie centralizacja do góry. Spore grono mieszkańców korzystało
z dziennego pobytu, organizowanego w ramach programu „Senior Wigor”,
gdzie osoby starsze mają bardzo dobre warunki dla spędzenia wolnego czasu
i rehabilitacji. Współpracowaliśmy w tym zakresie z wieloma środowiskami,
organizacjami pozarządowymi, które integrują środowiska osób w wieku
60+. Prawdziwym strzałem w dziesiątkę okazał się cykl imprez sportowych
pn. „Aktywny Senior”. W 2018 r. kontynuowaliśmy akcję bezpłatnych
szczepień, o czym mówiła Pani Przewodnicząca Joanna Pikus, dla naszych
najmłodszych mieszkańców. Realizowaliśmy także działania profilaktyczne,
które dotyczyły dziedzin zdrowia nie objętych publiczną opieką zdrowotną.
Jedną z tych akcji była właśnie akcja skierowana dla najmłodszych Ostrowczan
– „NIE nowotworom”. Szanowni Państwo, za sprawnym wykonaniem budżetu
stoi sztab ludzi, olbrzymi sztab ludzi, fachowców zatrudnionych w gminnych
jednostkach i instytucjach. Dzięki mądrym, przemyślanym decyzjom oraz
codziennej pracy nasi mieszkańcy zyskują usługi komunalne na najwyższym
poziomie, przy cenach skrojonych do ich możliwości. Wszystkim pracownikom,
powtórzę wszystkich spółek naszych komunalnych – MEC–u, MWiK–u, ZUO
„Janik”, MPRD, OTBS–u, agencji, zakładów budżetowych, Targowiska
Miejskiego, MOSiR–u, Miejskiemu Centrum Kultury, Biuro Wystaw
Artystycznych, Miejska Biblioteka Publiczna, targowisk należą się
podziękowania, pracownikom wszystkim tych jednostek szczególności
pracownikom Urzędu Miasta, moim współpracownikom. Szanowni Państwo,
nasz wspólny trud docenili w minionych wyborach nasi mieszkańcy, bo to oni
mają największe prawo do oceny naszych działań i jest mi niezmiernie miło,
i to jest wyróżnienie najwyższe, jakie można sobie tylko wymarzyć, bo
obdarzenie mnie ponad 70-cio procentowym zaufaniem w wyborach, to
historyczny wynik. To jest ogromny powód do dumy, ale to jest za razem
jeszcze większa motywacja do kontynuacji prowadzonych działań. Głosy, które
oddali mieszkańcy, Państwo na mnie oraz naszych Radnych miejskich
i powiatowych z mojego komitetu, nakładają na nas jednocześnie olbrzymią,
ogromną odpowiedzialność za los naszego miasta i powiatu – nie na krótko,
w długiej perspektywie. Dziękuję za Państwa uwagi i wkład w budowę marki
naszego miasta. Podziękowania należą się również lokalnym mediom, dziękuję
za Państwa obecność i wsparcie w procesie komunikacji z mieszkańcami.
Nagroda, którą na początku przedstawiłem „Gminy 30–lecia Wolności RP”,
to jest kolejny wkład, to jest kolejny dowód uznania i wyróżnienia dla
wszystkich, dla nas wszystkich, wszystkich Radnych poprzedniej kadencji,
wszystkich Radnych tej kadencji, bo wszyscy powinniśmy pracować na rzecz
naszych mieszkańców, mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję
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wszystkim Ostrowczanom, bo to oni dla mnie są najważniejsi. Pani
Przewodnicząca! Wysoka Rado! Na zakończenie proszę o przyjęcie
sprawozdania, udzielenie wotum zaufania i udzielenie absolutorium. Dziękuję
Państwu bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Myślę, że
wszyscy Państwo już zabrali głos, ale widzę, że jeszcze się zgłasza Radny Kamil
Stelmasik, proszę.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Tyko dwa szybkie
zdania. Bardzo bym prosił Panie Prezydencie, by w tym kolejnym raporcie,
jeśli będziemy taki razem jeszcze robić za rok 2019, aby trochę poskromić
zakusy recenzenckie opozycji, by znalazły się takie dane, jakie przedstawili nam
Panowie Prezesi. Myślę, że to jest bardzo ważne i to działa na wyobraźnię,
liczby nie kłamią.
I druga rzecz, proszę wybaczyć tą uszczypliwość, ale jestem pod wrażeniem
służb prasowych Pana Senatora.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Myślę, że
wszyscy Państwo już zabrali głos, każdy kto chciał, wypowiedział się w tym
punkcie obrad. Zamykam więc debatę nad raportem o stanie gminy za rok 2018
i ogłaszam 15– to minutową przerwę. Proszę państwa o punktualne przybycie po
15–tu minutach.
Przerwa w obradach Rady Miasta trwała od godz. 18.20 do godz. 18.37.
Ad V/ Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek –
Wznawiamy obrady
po przerwie i przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku,
a mianowicie „Podjęcia uchwał w sprawach”. Jako pierwszy projekt uchwały
odnośnie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Przed chwila zakończyliśmy debatę nad „Raportem o stanie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2018”, której konsekwencją jest
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta.
Projekt uchwały był opiniowany przez wszystkie komisje. Proszę
Przewodniczących Komisji kolejno o zabieranie głosu. Proszę
Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny Marka Giemzę.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny RM – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Pani Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przypominam Państwu
Radnym, że zgodnie z art. 28a.a. ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym tej
projekt uchwały rada podejmuje w głosowaniu bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, naciska przycisk
i podnosi rękę. Kto jest przeciw, naciska przycisk i podnosi rękę. Kto się
wstrzymał, naciska przycisk i podnosi rękę. Jedna osoba nie wysłała. Aha,
Marty nie , bo jest dwadzieścia osób. Chcę Państwa Radnych poinformować,
że Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uzyskał wotum zaufania przy
piętnastu głosach za i pięciu głosach przeciwnych.
Radni RM – stosunkiem głosów: 15 za, przy 5 głosach przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się – podjęli uchwałę w sprawie udzielenia
wotum zaufania Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVI/80/2019 – załącznik nr 21 do protokołu.
Prezydent J. Górczyński – Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za ocenę.
Dziękuję.
2)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, mianowicie w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2018 r. W dniu
4 czerwca br. otrzymaliście Państwo „Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2018 r.” (załącznik nr 22 do protokołu)
wraz z kopiami sprawozdań finansowych za rok miniony (załącznik nr 23
do protokołu), oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rad Miasta (załącznik nr 24
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do protokołu). Ponadto, otrzymaliście Państwo uchwałę Nr 62/2019 VII Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dnia 17 kwietnia
br. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
(załącznik nr 25 do protokołu) oraz uchwałę Nr 78/2019 VII Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dnia 10 czerwca br.
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium (załącznik
nr 26 do protokołu). Proszę teraz o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Radnego Arona Pietruszkę.
Radny A. Pietruszka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Panowie Prezydenci! Panie Senatorze! Wszyscy zgromadzeni goście! Komisja
Rewizyjna po zapoznaniu się z wcześniej otrzymanym sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta za 2018 r., uchwałą Nr 62/2019 VII Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, jak również
po przedstawieniu przez Skarbnika Miasta Sławomira Kijaka, na swoim
posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2019 r. sytuacji finansowej gminy, rekomenduje
Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyjęcie i zatwierdzenie
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
sporządzonych za 2018 rok. Jednocześnie pozwolę sobie, Pani Przewodnicząca,
już zahaczyć za punkt kolejny – wnioskuję o udzielenie absolutorium
Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosławowi Górczyńskiemu
za 2018 rok. Uzupełniając moją wypowiedź, chcę ją uzupełnić o uchwałę
Nr 78/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach dnia 10 czerwca 2019 r. Komisja postanawia zaopiniować
pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium
Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2018 r. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Pana Prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Jeśli Pan Prezydent
ma takie życzenie.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Myślę, że wszystko co miało
być powiedziane odnośnie tych punktów wybrzmiało. Jeszcze raz dziękuję
wszystkim za ocenę. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie.
Proszę Przewodniczącego Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu
o opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała procedowane uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
57

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta również pozytywnie zaopiniowała ten
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Przewodniczącego
Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny RM – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Ja myślę, proszę
Państwa, że teraz winniśmy się zapoznać z stanowiskami klubów radnych.
Proszę o zabranie głosu Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” – proszę
Panie Przewodniczący. Proszę, proszę bardzo.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni
Państwo! Panowie Prezydenci! W imieniu Klubu Radnych „Prawo
i Sprawiedliwość” przedstawię stanowisko dotyczące „Sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2018.” Szanowni Państwo, od początku kadencji
2014 – 2018, a także obecnie obserwujemy brak woli współpracy ze strony
Prezydenta Górczyńskiego z naszym klubem radnych. Ostrowiecka Gmina –
gminna wspólnota samorządowa jest dobrem wspólnym wszystkich ostrowczan
i niezależnie od sympatii politycznych wszyscy radni, a w sposób szczególny
prezydent miasta powinien rozważać wszystkie zgłaszane inicjatywy, czy to
bezpośrednio przez mieszkańców, czy też za pośrednictwem radnych. Niestety,
zauważamy, że Pan Prezydent Górczyński uważa, że ma swoisty patent na rację
i zwykle ignoruje propozycje zgłaszane przez
Klub Radnych „Prawa
i Sprawiedliwość”. Panie Prezydencie, mamy głębokie przekonanie,
że nadejdzie taki czas, że jednak Pan przyzna, że opozycja też może czasem
mieć rację. Nasze stanowisko uzasadnione jest konkretnymi przykładami braku
woli współpracy ze strony Prezydenta Górczyńskiego. I tak, w dniu 15 lipca
2016 r. Pan Prezydent w świetle jupiterów podpisał w imieniu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego preumowę
na przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Bałtowskiej. Gmina miała
otrzymać dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości czterech
milionów siedemset tysięcy złotych. Do podpisania właściwej umowy jednak
nie doszło i pomimo zadanego przez nasz klub pytania jeszcze w ubiegłym roku,
do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, jakie były powody
odstąpienia od zawarcia tej umowy, bo być może były, jak najbardziej
racjonalne powody, ale uważamy, że mieszkańcy naszego miasta mają prawo
znać prawdziwe powody. Po drugie, zaniepokojenie nasze budzi niejednokrotnie
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tryb pracy Rady Miasta, czyli organu uchwałodawczego i kontrolnego. Raport
o stanie gminy był prezentowany po raz pierwszy w roku bieżącym – nie ma
wprawdzie odpowiednich ram prawnych, które określają co powinien taki raport
zawierać, ale intencją ustawodawcy było, żeby raport był wiarygodną analizą
rzeczywistego stanu miasta. Przepraszam, chwileczkę.
Prezydent J. Górczyński – Od serca, jakby tak Pan Radny powiedział.
Radny M. Czeremcha – Tak, oczywiście Panie Prezydencie. Jak wynika
z raportu za 2018 rok Rada Miasta odbyła dwadzieścia sesji, z tego aż trzynaście
sesji w trybie nadzwyczajnym, co stanowi zdecydowaną większość sesji
i z pewnością trudno uznać fakt, że większość sesji to sesje nadzwyczajne,
za staranne i przemyślane zarządzanie miastem. Częstokroć w przypadku sesji
nadzwyczajnych brak było możliwości gruntownego zapoznania się przez
radnych z treścią uchwał, a na pewno nie było możliwości, żeby skonsultować
proponowane uchwały z mieszkańcami naszego miasta, którzy tworzą naszą
wspólnotę samorządową. I w ocenie naszego klubu są najważniejszym
nieformalnym organem naszego miasta. Dodatkowo nie możemy się zgodzić
z tym, aby Pan Prezydent ogłaszał publicznie, bez zgody rady miasta
podejmowanie pewnych decyzji, które to decyzje są zastrzeżone do kompetencji
rady miasta. Takie pomijanie kompetencji rady miasta przez prezydenta
pokazuje, że Pan Prezydent de facto traktuje radnych, jak maszynki
do głosowania. A tak być nie powinno, Panie Prezydencie. Po trzecie, procedura
głosowania budżetu obywatelskiego – Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
wielokrotnie proponował, aby dopuścić głosowanie elektroniczne tak, aby
szersza grupa mieszkańców miała szansę wypowiedzieć się na temat
zgłaszanych projektów. Niestety, do dnia dzisiejszego ten postulat nie został
spełniony. Po czwarte nie ulega wątpliwości, że jednym z głównych czynników
warunkujących decyzję o pozostaniu młodego pokolenia w naszym mieście,
bądź osiedlenia się w Ostrowcu Świętokrzyskim jest kwestia dostępności
mieszkań. Wybudowanie lub kupno własnego domu często przekracza
możliwości średnio zamożnych rodzin. Zaś rodziny uboższe chętnie by
skorzystały z tańszych lokali oferowanych w Programie „Mieszkanie Plus”.
Niestety, Pan Prezydent uważa, że tańsze mieszkania nie są potrzebne dla
mieszkańców naszego miasta. Po piąte, sytuacja demograficzna budzi nasz
niepokój. I tutaj lektura dziewiątego rozdziału raportu, która wskazuje, że gmina
nie prowadzi ani jednego publicznego żłobka. I w takiej sytuacji trudno mówić,
mimo tego co dzisiaj słyszeliśmy, że gmina prowadzi politykę prorodzinną –
za przeproszeniem – jednorazowe wydarzenia. gdzie młodzi rodzice są
obdarowywani jakimiś gadżetami, nie jest żadną formą pomocy w mojej ocenie.
Po szóste, gmina nie podejmuje skutecznych działań mających na celu poprawy
czystości powietrza. Jak wynika z raportów z działających czujników czystości
powietrza, niejednokrotnie w okresie zimowym wskaźniki są przekroczone
o 400 lub 500%. Pojawia się komunikat; „Uwaga, stan zagrożenia dla życia.”
Uważamy, że w takiej sytuacji priorytetem jest zdrowie i życie mieszkańców.
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Stąd też uważamy, że Miejska Energetyka Cieplna powinna znacznie szybciej
budować nowe sieci i przyłączać większą liczbę mieszkańców, żeby nam
wszystkim żyło się o wiele przyjemniej i zdrowiej w naszym mieście. Jak
świadczą powyższe przykłady brakuje dialogu i chęci współpracy ze strony
Pana Prezydenta Górczyńskiego. Nasze dobre inicjatywy są blokowane lub
odrzucane. W takiej sytuacji oczywistym jest, że nie jesteśmy równo traktowani,
jako współtwórcy budżetu. Szanowni Państwo! Budżet gminy jest tworzony
między innymi w oparciu o politykę finansową obecnego rządu, który
przeznacza znaczne środki nie tylko na Programy „500 Plus” , „Dobry Start”,
czy też inne programy społeczne, ale również przeznacza znaczne środki na
programy rozwojowe. Niestety, samorząd Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nie
chce korzystać z tych funduszy, co negatywnie rzutuje na rozwój naszego
miasta. Zaś sam fakt spłacania zadłużenia, w mojej ocenie nie oznacza, że nasze
miasto się rozwija – wręcz przeciwnie Panie Prezydencie – inne miasta nam
uciekają, dlatego, że zarządzanie miastem wymaga odważnych decyzji. Biorąc
pod uwagę powyższe argumenty Radni Klubu Radnych „Prawo
i Sprawiedliwość” nie poprą absolutorium dla Pana Prezydenta Górczyńskiego.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Przewodniczącego Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława
Górczyńskiego Radnego Mariusza Łatę.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Zanim wypowiem
się na temat opinii Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława
Górczyńskiego pozwolą Państwo, że podzielę się taką refleksją. Myślę, że
wszyscy pracujemy, jak tu siedzimy dla naszych mieszkańców, którzy obdarzyli
nas swoim zaufaniem. Myślę, że spora grupa radnych, chociaż nie można
powiedzieć, że wszyscy wkładają wiele serca w swoją działalność. Dla mnie
bycie radnym, to nie tylko zaliczanie komisji, sesji i lans w telewizji przy okazji
sesji podczas, których można wejść w wygodną rolę kontestatora zastanej
rzeczywistości, czy malkontenta krytykującego przedkładane projekty uchwał.
To codzienna praca i kontakt z mieszkańcami, nie bezsensowne słowne
przepychanki. Radnym, którzy to rozumieją, i z którymi wciągu minionego
czasu udało się wiele zrealizować serdecznie dziękuję. A, oczywiście
przygotowane zostało stanowisko klubu, które zawiera wszystkie te tezy, które
zostały wymienione w debacie i z szacunku dla Państwa, i dla wszystkich tutaj
współpracowników Pana Prezydenta, ja nie będę tego powtarzał. Pragnę tylko
przypomnieć – 21 października 2018 roku, to suweren zdecydował i dał wotum
zaufania dla Prezydenta Górczyńskiego i opowiedział się za absolutorium.
Powtórzę, to słowo tak przez wszystkich powtarzane „s u w e r e n”. I powiem
tylko, że Klub Radnych Komitetu Wyborczego Jarosława Górczyńskiego będzie
głosował oczywiście za absolutorium i za zatwierdzeniem sprawozdania
finansowego. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radną Joannę Pikus.
Radna J. Pikus – Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie! Szanowni
Państwo! Chciałam się odnieść tylko do słów Radnego Czeremchy. Powiem
w imieniu swoim, ale myślę, że będę mówiła w imieniu wszystkich koleżanek
i kolegów z Klubu. Czuję się poniżona przez Pana. Nigdy nie byliśmy
maszynkami do głosowania, nigdy nie zmuszano nas do głosowania. Wszystkie
materiały, jakie dostawaliśmy na sesje rady miasta, były przekazywane
zdecydowanie wcześniej, czy to była sesja nadzwyczajna, czy to była sesja
planowana, każdy radny mógł się z materiałami zapoznać. Panie Radny,
ja do Pana teraz mówię. Ponadto, wydaje mi się, że w większości ja
uczestniczyłam w posiedzeniach sesji rady miasta w 2018 roku i nie życzę sobie
takich komentarzy i więcej takich uwag na temat radnych. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Wyjęła Pani Przewodnicząca mi właśnie to z ust, że ja sobie nie pozwolę –
jestem czwartą kadencję radnym – nigdy nie byłem maszynką do głosowania.
Nigdy. Jeszcze raz mówię – nigdy. Może Wy jesteście przyzwyczajeni, to co
wyprawiał prowadzący w powiecie przy głosowaniu. A prowadzący, to powiem
krótko, to jest i był Pan Zbigniew Duda. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Andrzeja
Pałkę o zabranie głosu.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panowie
Zacni Prezydenci! Mili Goście! Przyłączam się do słów, że to trochę bolesne –
kolega Radny Mateusz użył, ale chcę powiedzieć co do konsultacji, akurat
składa się, że jestem, i Przewodniczącym Rady Osiedla „Kolonia Robotnicza”.
Dostajemy materiały z wyprzedzeniem. Mnie stać zwołać ludzi, żeby po prostu
z nimi o tym mówić. I ja często prezentując sprawy na sesjach, czy nawet
na komisjach, żeby na sesji nie zabierać czasu, to właśnie opieram się o to, co
uzgodnione, jakie, czyje są spostrzeżenia. Bądź, co bądź 15 osób, to nie jest
jedna głowa, bo mogę coś, jak to się – opacznie rozważyć. Chociaż staram się
tego unikać i jeżeli, jakiś problematyczny temat wyciągam, to ja go dwa razy
sprawdzę, a trzeci raz jeszcze patrzę, czy czasem jakiegoś znaku
przystankowego nie postawiłem w miejscu, tak jak w tym, prawda: „za czasów
cara, że wypuścić nie wolno, itd.” Wystarczy, gdzie przecinek postawimy
i osoba jest wolna. Nie tą drogą i myślę, że w wielu miejscach jest tak, że się
dyskutuje, a ba – więcej powiem – pytają również i mieszkańcy: „A co tam jest
na sesji?” i ja czytam na komisach – czy coś się szykuje. Już o projektach
o tym się mówi na zebraniach. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Zachęcam
Państwa Radnych do dyskusji. Do dyskusji nad konkretnym punktem tego
porządku dzisiejszego obrad, mianowicie o sprawozdaniu finansowym, a nie
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o wzajemnych jakiś takich przepychankach. Mam nadzieję, że będzie Pan mówił
o sprawozdani finansowym. Proszę bardzo, proszę zabiera Pan głos.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Pani Przewodnicząca Pikus,
pomyliła adresata swojej agresywnej wypowiedzi. Otóż, Pan Prezydent
Górczyński ogłosił obniżenie podatków na dwa dni przed głosowaniem projektu
uchwały przez Radę Miasta. I tego dotyczyła moja wypowiedź. I wypraszam
sobie, ze strony Pani Pikus, takie agresywne wypowiedzi. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. No, proszę Pani
Joanno Pikus.
Radna J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Ja myślę, że nie
tylko ja Panie Radny słyszałam, jak Pan nazwał radnych maszynkami
do głosowania. I ja też sobie tego nie życzę i wypraszam. Bo inaczej będziemy
wtedy musieli się spotkać gdzie indziej. Pan mnie będzie krytykował,
Pan będzie mi mówił, co ja mam robić, albo jak głosować? Nigdy maszynkami
do głosowania nie byliśmy i nie będziemy. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pani Wiceprzewodnicząca,
nawołuję do tego, żeby jednak nie debatować już i nawzajem się odnosić
do swoich wypowiedzi. Jeśli Państwo Radni chcą zabrać głos w tym punkcie
obrad, proszę bardzo. Czy chciałby jeszcze ktoś z Państwa Radnych zabrać
głos? Nie widzę. W takim razie pozwolicie Państwo Szanowni, że ja zabiorę
głos w tym momencie.
Szanowne Prezydium! Państwo Radni! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo,
którzy przybyliście dzisiaj na obrady naszej dzisiejszej sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Ta sesja ma charakter szczególny. Otrzymaliśmy
do rozważenia dwa bardzo ważne dokumenty dla gminy. Dokument: „Raport
o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2018” oraz sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok miniony.
Te dokumenty posłużyły nam i posłużą w dalszej części obrad do oceny stanu
gminy i jednocześnie oceny pracy Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego za rok 2018. W trakcie toczącej się
dzisiaj dyskusji o sytuacji miasta w roku, który kończył kadencję 2014 – 2018,
wysłuchaliśmy głosu Prezydenta i głosów radnych, i tych głosów bardzo
pozytywnych, jak też z ust opozycji usłyszeliśmy o zarzutach,
niedociągnięciach, kłamstwach. Ja myślę, że każdy ma prawo do oceny pracy
Prezydenta Miasta, ale największe prawo to mają mieszkańcy. Rok 2018 był
bardzo trudnym rokiem dla nas wszystkich. Pamiętamy, że był to rok wyborczy.
Rok ciężkiej pracy Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego w obliczu
zarzutów, proszę Państwa. W obliczu przesłuchań, toczącego się śledztwa
wobec Prezydenta, które miało na celu, jak sądzę zdyskredytować włodarza
miasta w oczach mieszkańców na kilka miesięcy przed wyborami. Wynik
wyborczy pokazał, że mieszkańcy chcą – podkreślam – chcą, by miastem
w drugiej kadencji 2018 – 2023, miastem kierował, zarządzał nadal Prezydent
Jarosław Górczyński. I tu dodam, że będą nieskromna nie co, ale wraz
62

z radnymi z minionej kadencji, bo jak widzimy tu w ławach siedzą osoby, które
w poprzedniej kadencji – prawie, że w komplecie znalazły się również i w tej
kadencji. A więc, mieszkańcy zaufali i radnym, bo uważają, ja proszę Państwa
tak sądzę, że Prezydent Górczyński wraz z radnymi, który rozpoczął takie
ożywienie miasta w minionej kadencji, to mieszkańcy dali szansę tym radnym,
żeby nadal miasto tętniło życiem, i żeby nadal było tak zarządzane, w takim
stopniu i z takimi przemyśleniami, jakie było w poprzedniej kadencji. Bo efekty
pracy Prezydenta Miasta Pana Jarosława Górczyńskiego są widoczne w każdej
niemalże dziedzinie. Tu dzisiaj mówili wszyscy radni, mówiąc o raporcie,
mówiąc, zabierając głos dzisiaj w dyskusji – uważam, że niewątpliwy taki
wpływ na rozwój miasta ma oczywiście tworzenie nowych miejsc pracy. Aby
tak się działo niezbędne są tereny inwestycyjne, niezbędna jest budowa dróg,
niezbędna jest infrastruktura. I pamiętamy, wszyscy w jakim tempie ruszyły
te wspomniane przed sekundą przeze mnie działania. I nadal bardzo intensywnie
są rozwijane te kierunki działań. Efekty są widoczne w każdym momencie.
Kierunek działań przyjęty do realizacji przez Prezydenta Miasta jeszcze
w ubiegłej kadencji i kontynuowane obecnie, w mojej ocenie jest bardzo
pozytywny. Panie Prezydencie, Państw zapał, entuzjazm, energia i wiara w to,
że w Ostrowcu można pracować, mieszkać, że można zakładać rodziny – jest
imponujące. I to się przejawia w Pana działaniach i za to dziękuję Panu
w swoim imieniu i w imieniu mieszkańców miasta Ostrowca. Wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miasto o udzielanie Panu absolutorium za rok 2018 uważam
w całej rozciągłości za zasadny. Ożywienie miasta, jego rozwój jednakże Panie
Prezydencie, to nie tylko Pana sukces. Żaden człowiek nie jest w stanie sam,
w tak krótkim czasie i tak wiele zrobić dla miasta. Uważam, że ogromną rolę ma
Pan, i wsparcie swoich tych działań codziennych, ma Pan przez koleżanki
i kolegów radnych. To właśnie praca radnych, wsłuchiwanie się w głosy
mieszkańców osiedli, podpowiedzi, podejmowanie uchwał na sesjach rady
miasta, które otwierają kierunki zaproponowanych przez Pana działań. To jest
niewątpliwie wspólna praca radnych rady miasta wraz z Panem dla Ostrowczan.
Nieoceniona jest praca zespołu pracowników Urzędu Miasta, ich pomysłów,
doskonale przygotowanych projektów dzięki, którym w tak szerokim zakresie
korzystamy ze środków unijnych. Jest to niewątpliwy sukces tych osób i ich
wkład w rozwój miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Dobra, powiedziałabym –
bardzo dobra praca wszystkich pracowników spółek miejskich, zakładów
budżetowych, instytucji kultury, placówek oświatowych – to również w moim
odczuciu bardzo pozytywny czynnik miastotwórczy. Wszystkim pracownikom
Urzędu Miasta, spółek, zakładów, instytucji, koleżanko i kolegom radnym za tę
pracę w minionym roku bardzo serdecznie dziękuję. Proszę prezesów,
dyrektorów, szefów jednostek o przekazanie moich słów podziękowań swoim
załogom. Priorytetem działań dla nas, ludzi samorządowców, społeczników jest
praca dla mieszkańców, którą najlepiej dla wszystkich wykonuje się w zespole
prowadzonym przez leadera. Myślę, że takim przesłaniem powinien się Pan
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kierować w codziennej pracy. Pracy, która zmierza we właściwym kierunku dla
miasta i Ostrowczan. Gratuluję Panu osiągnięć w roku 2018 i życzę dalszej
charyzmy, tworzenia i działania z tą nieustającą pasją, energią, która zmienia
Ostrowiec Świętokrzyski w tętniący życiem, rozwijający się organizm dla
mieszkańców naszego – podkreślam – naszego miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski za rok 2018. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wyżej
wymienionej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto
jest przeciw, podnosi rękę i naciska przycisk. Kto się wstrzymał – podnosi rękę
i naciska przycisk. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy 16 głosami za, przy
5 głosach przeciwnych.
Radni RM stosunkiem głosów: szesnaście za, przy pięciu głosach przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się podjęli uchwałę w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2018 (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 27 do protokołu)
Patrz uchwała Nr XVI/81/2019 – załącznik nr 28 do protokołu.
3)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I przechodzimy
do klejonego punktu, mianowicie – udzielania absolutorium Prezydentowi
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2018. Wcześniej wysłuchaliśmy
wystąpienia Prezydenta Miasta, stanowisk komisji, stanowiska Komisji
Rewizyjnej, jak też stanowisk klubów, głosów w dyskusji radnych. Projekt
uchwały był również przedmiotem obrad wszystkich komisji. Proszę
Przewodniczących komisji o podanie nam opinii komisji. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Przewodniczącego Komisji
Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Przewodniczącego Komisji
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I proszę Przewodniczącego
Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny RM – M. Łata – Komisja ds. Rodziny
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać w tym temacie głos? Nie widzę, w takim
razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2018.
Kto jest za – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska
przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że Pan Prezydent Miast Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław
Górczyński otrzymał absolutorium 16 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych.
(brawa)
Radni RM – stosunkiem głosów: 16 za, przy 5 głosach przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się – podjęli uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2018
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVI/82/2019 – załącznik nr 30 do protokołu.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni! Bardzo
dziękuję za wszystkie głosy. Ta pozytywna ocena, to jest ocena dla wszystkich
moich współpracowników, dwóch Wiceprezydentów, Pana Skarbnika, Pani
Sekretarz, naszych naczelników, kierowników, pracowników, inspektorów,
prezesów naszych spółek, wszystkich zakładów. Ja celowo nie wymieniłem
wcześniej dwóch jednostek: MOPS–u, bo uważam, że mamy świadczenia
w opiece społecznej na najwyższym poziomie i też nie wymieniłem – nie chcę
nikomu dedykować bardzo dobrego Prezesa – Zbigniewa Bienia, ale ma
specyficzną spółkę, więc nie będę się chwalił, że ma dobre wyniki. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Jeszcze raz
gratuluję Panu, Panie Prezydencie. Udzielone Panu na dzisiejszej sesji zarówno
wotum zaufania, jak i absolutorium za rok 2018 świadczą o tym, że nie zawiódł
Pan naszych oczekiwań. Życzę Panu pomysłów coraz więcej i to takich, które
zamieniają się w przedsięwzięcia ożywiające nasze miasto, naszą małą ojczyznę
Ostrowiec Świętokrzyski.
Prezydent J. Górczyński – Dziękuję bardzo.
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Ad VI/Informacja
interpelacjach:

Przewodniczącej

Rady

Miasta

o

złożonych

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa zakończyliśmy
punkt piąty. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, mianowicie
punkt szósty: „Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych
interpelacjach”. Szanowni Państwo Radni, w okresie od 30.05.2019 r.
do 18.06.2019 r. zgłoszono następujące interpelacje: Radny Marcin Marzec
– dwie interpelacje w dniu 30 maja, Radny Stanisław Choinka - jedna
interpelacja w dniu 3 czerwca, Radna Joanna Pikus – dwie interpelacje w dniu
6 czerwca, Radny Andrzej Pałka i Radny Artur Głąb – po jednej interpelacji
w dniu 12 czerwca, Radny Andrzej Pałka – jedna interpelacja w dniu
13czerwca, Radna Grażyna Maj – jedna interpelacja w dniu 14 czerwca i Radny
Artur Głąb – jedna interpelacja w dniu 17 czerwca. Łącznie było to
14 interpelacji. Wszystkie one zostały opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca, jak również zostały przekazane
Prezydentowi Miasta do nadania im dalszego biegu. To tyle w kwestii
interpelacji.

Ad VII/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 23 maja
2019 r. do 10 czerwca 2019 r. (załącznik nr 31 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy teraz do punktu
siódmego naszych obrad dzisiejszych: „Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta
za okres od 23 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.” Materiał otrzymaliśmy.
Czy Państwo Radni mają zapytania do tego materiału? Nie widzę.
Radni RM nie zgłosili żadnych zapytań i uwag do „Sprawozdania z prac
Prezydenta Miasta za okres od 23 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.”
Ad VIII/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie przechodzimy
do „Spraw różnych”. I tutaj otrzymaliśmy „Sprawozdanie z monitorowania
postępu w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski za rok 2018” (załącznik nr 32 do protokołu). Materiał był
przedmiotem obrad wszystkich komisji. Czy Państwo Radni mają jeszcze jakieś
uwagi, zapytania do tego materiału?
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Radni RM nie zgłosili żadnych zapytań i uwag do „Sprawozdania
z monitorowania postępu w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2018”.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jeśli nie. To Pan Senator czeka na
to, żeby mu udzielić głosu, więc proszę bardzo. Udzielam głosu Panu
Senatorowi.
Senator RP – J. Rusiecki – Ja oczywiście, Pani Przewodnicząca, bardzo chętnie
udzielę odpowiedzi Panu Radnemu Sajdzie, jak również wszystkim Państwu.
Krótko. Nigdy, od samego początku, gdy były tworzone Wojska Obrony
Terytorialnej na terenie kraju, nie było zagrożenia, że one nie będą miały
posadowienia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Proszę zerknąć na stronę
internetową Ministerstwa Obrony Narodowej z 5 stycznia 2018 r. A chcę
Państwa poinformować, że Minister Obrony Narodowej wydał zarządzenie
o dyslokacji, czyli obecności Wojsk Obrony Terytorialnej w poszczególnych
brygadach. Co do dziesiątej brygady, dyslokacja w województwie
świętokrzyskim będzie następująca: Czyżów, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski
i Sandomierz. Dla dziennikarzy, którzy mają trudności znalezienia drogi dostępu
do tej informacji, to proponowałbym o kontakt z Centrum Operacyjnym
Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie. A też chcę Państwa zaprosić
na wyjazdowe posiedzenie studialne Senackiej Komisji Obrony Narodowej,
której jestem Przewodniczącym, 27 czerwca w Kielcach, gdzie odwiedzimy –
zresztą mamy taki zwyczaj odwiedzać i wizytować różne instytucje związane
z obronnością. Tyle w tej sprawie. Natomiast, myślę że Pan Radny, jak i inne
osoby publicznie wypowiadające się nie musiałyby czekać na sesję Rady
Miejskiej, aby zadać to pytanie. Wystarczyłaby rozmowa z Panem Prezydentem,
aby w tej kwestii udzielił wypowiedz, że dużo dzieje się. I chcę powiedzieć, że
się dużo dzieje dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i kibicuję temu, aby
rozmowy, które są czynione z Inspektoratem Zarządu Infrastruktury
i Dowództwem Obrony Terytorialnej zostały zrealizowane dla pożytku
wszystkich. Tyle mogę Państwu w tej chwili powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Radny
Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowny Panie Senatorze RP! I powiem Panu szczerze, że jestem zdziwiony
Pana wypowiedzią, bo chodziłem i chodzę na sesję Powiatu, i wypowiedź
Starosty Dudy była wyraźna, i nawet jest wypowiedź jego w „Gazecie
Ostrowieckiej”, ile to miasto zyska dzięki jednostce, która będzie w Ostrowcu.
I będzie stacjonować w Ostrowcu. Ja sobie nie zmyślam, Panie Senatorze.
Ja mówię prawdę. I jeżeli Pan nie wierzy, to ja służę wycinkami i Rady Powiatu
można stenogram wziąć i się zapoznać. Na tyle ja, dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę, Włodzimierz
Stec.
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Senator RP – J. Rusiecki – Ja chciałem się odnieść do tego co powiedział Pan
Radny Sajda.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Aha, proszę.
Senator RP – J. Rusiecki – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni
Państwo! Ja jestem powiem szczerze mocno zasmucony taką próbą oceny,
co to miasto będzie miało. W kontekście ostatniej aktywności Wojsk Obrony
Terytorialnej X Brygady im. Majora Cichociemnego Eugeniusza Kaszyńskiego
pseudonim „Nurt”, gdzie żołnierze, ochotnicy stąd wywodzący się nieśli pomoc
dla powodzian, to kalkulowanie tego, co się nam będzie opłacało, bo ci
żołnierze, ci dowódcy w ten sposób nie kalkulują. Oni niosą pomoc. Oni służą
mieszkańcom, gdzie ich dotknęło nieszczęście. I przestrzegam, Szanowni
Państwo, żebyśmy wspólnie ten wysiłek uczynili, bo ci żołnierze, którzy będą
tutaj stacjonowali, to nie są żołnierze jakiejś obcej armii, to są żołnierze Wojska
Polskiego. Proszę mieć to na uwadze.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Panie Radny, proszę bardzo
nie polemizować teraz, tylko ewentualnie konkretny głos zabrać, bo jest okazja.
Anie polemizować. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?
Kończymy już tą dyskusję, bo to jest już po prostu …
Radny Wł. Sajda – Nie, no bo Pan zarzuca, Pan Senator mnie zarzuca…
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ale to proszę Panie Radny
porozmawiać z Panem Senatorem, bo być może to wszystkich nie interesuje
akurat tu na sesji. Kończymy już sesję…
Radny Wł. Sajda – Ludzi interesuje to właśnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – To proszę rozmawiać z Panem
Senatorem. Jest pewnie otwarty na takie rozmowy. Przed chwilą słyszeliśmy…
Senator RP – J. Rusiecki – Dziękuję Pani Przewodniczącej. Kibicuję
rozwiązaniu, które planuje Pan Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.
Prezydent J. Górzyński – Jak mnie wcześniej ktoś nie doniesie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Myślę, że już wszystkie…
Senator RP – J. Rusiecki – A to już zależy od kontaktów z wymiarem
sprawiedliwości.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Myślę, że już wszystkie głosy
i chętni do dyskusji w tym punkcie – jeszcze Pan Mateusz? Proszę bardzo.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca, podziwiam tą piękną statuetkę –
naprawdę piękna figurka, tak ładnie się błyszczy. Panie Prezydencie, takie
pytanie. Proszę powiedzieć, ile podatnicy zapłacili za udział Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski w „Orłach Samorządności”, bo z tego co ja pamiętam w 2015 r.
udział kosztował od 5 do 15 tysięcy złotych i organizator plebiscytu
gwarantował przyznanie takiej statuetki. To po pierwsze. Druga sprawa jest
o wiele ważniejsza, chociaż może się wydawać kuriozalna, o którą chcę zapytać.
Otóż, dzisiaj udając się na sesję widziałem pojazd marki „Ursus” T 360,
z naklejkami Zakładu Usług Miejskich oraz pracowników w szoferce tegoż
pojazdu w liczbie trzech. Żałuję, że tu nie widzę Pana Dyrektora ZUM–u,
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ale chciałem zapytać – od kiedy to ciągniki „Ursus” T 360 są trzyosobowe
i czy w taki sposób Dyrektor spółki, czy też firmy miejskiej dba
o bezpieczeństwo pracowników, a co by się stało, jeżeli by doszło do wypadku?
Kto by to wtedy odpowiedział? To jest bardzo poważna sprawa.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca, czy ja mogę to skwitować
jednym zdaniem. Ja myślę, że są dyrektorzy placówek, są osoby
odpowiedzialne. Jest Pan Skarbnik, jest Pan Dyrektor ZUM–u. Ja wiem,
że mnie śledzą, o czym się przekonałem niedawno w Kielcach. Trzy razy
jeździli wokół naszego samochodu, gdzie pojechaliśmy na stu lecie uroczystości
Banku PKO BP. No, ale że śledzą również kierowców w ZUM–ie – ciągnika?
To Panie Dyrektorze, wnioskuję do Dyrektora Dybca o nagrodę dla kierowcy
tego ciągnika, bo jest ważną osobą, którą śledzą. W związku z powyższym, taki
wniosek w ogóle do wszystkich pracowników ZUM–u, żeby udzielić im
nagrody, bo miasto dzięki nim, ich pracy naprawdę ożyło. Słuchajcie Państwo,
są merytoryczne osoby na Sali, biorą za to pieniądze, uposażenie – proszę się
zapytać indywidulanie. Był tu wniosek słuszny Pani Przewodniczącej, Senatora
– są funkcyjne osoby. Wiele tych emocji byłoby wyciszonych, albo by ich nie
było wcale, gdybyście Państwo zechcieli rozmawiać, zachęcam. Korzystając
z głosu, Pani Przewodnicząca, chciałbym bardzo serdecznie wszystkich Państwa
Radnych za pośrednictwem naszej prasy, naszych mediów – zaprosić naszych
mieszkańców na uroczyste dni, obchody, Ostrowca Świętokrzyskiego.
Trzydniowy cykl imprez dedykowany wszystkim mieszkańcom, naszym
gościom. W różnych obszarach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam
wszystkich chętnych, sympatyków pływania na otwarcie basenów. Już od piątku
zapraszam serdecznie. Rozbudowane zostały baseny. Mam nadzieję, że te
baseny w tym roku również pobiją rekord frekwencji. I tego sobie życzyć
wszystkim, aby w przyjemnych okolicznościach, w bezpiecznych
okolicznościach rozpocząć dla niektórych wakacje, dla naszej młodzieży,
bo miałem przyjemność uczestniczyć w zakończeniu roku szkolnego. Chcę
podziękować pedagogom, dyrektorom, nauczycielom, wszystkim pracownikom
administracyjnym, obsługi za rok szkolny i życzyć, aby z werwą, z energią,
z nowym zapałem od nowego roku, od września przystąpili do pracy. Drodzy
Państwo, zachęcam do rozmów indywidualnych, bilateralnych. To wszystkim
służy. Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że była taka dyskusja na temat
raportu. Chciałem wyróżnić osoby, które przygotowywały ten raport. Pani
Sekretarz, na Pani ręce podziękowania dla tych osób, które ten raport tworzyły.
Wiemy, że zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał coś wyciągnąć i pokazać
„nie tak”. To ja bym zapytał odwrotnie, żeby te osoby, które mają tak dużo
uwag, zechciały same stworzyć taki raport konkurencyjny. Proszę bardzo,
dwieście stron minimum. Z przyjemnością ja się zapoznam i poczytam, i wtedy
ja będę wyciągał. Poprawimy, porównamy – co i jak. Dziękuję też za głos
rozsądku Radnego Kamila Stelmasika. Drodzy Państwo, zapraszam na
uroczystości. Nam nadzieję, że pogoda dopisze. Oby nam nie przyświecały
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żadne kataklizmy. Z optymizmem, bo tego optymizmu nam brakuje. Życzę
wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze
Radnego Wronę o zabranie głosu.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Myślę, że nie
możemy zakończyć sesji z takim nieskomentowanym wnioskiem, jaki postawił
Pan Prezydent, że należy nagradzać osoby łamiące przepisy w ruchu drogowym.
Myślę, że pozostawienie tego w ten sposób, no po prostu mogłoby być
nieopatrznie zrozumiane, że za łamanie przepisów w ruchu drogowym po prostu
można być nagrodzonym. W związku z powyższym, no jako wyczulony w tych
sprawach zabieram głos. Dziękuję za uwagę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Panie Jerzy,
ja myślę, że to był raczej humorystyczny głos Pana Prezydenta. Dlatego, że już
debata trwa długo. Wszyscy już jesteśmy zmęczeni, więc sekunda humoru może
nie zaszkodziła. Proszę jeszcze Radnego Daniela Strojnego o zabranie głosu.
Radny D. Strojny – Dziękuję Pani Przewodnicząca! Rozumiem, że to jest to
szerzenie dobrego klimatu, tak? W naszym mieście. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni już wszyscy
chętni, którzy chcieli dziś głos zabrać na sesji w tym punkcie porządku, zabrali
głos? Widzę, że radni już może nie, ale widzę, że Pan Kawa bardzo, bardzo
chętnie chciałby coś powiedzieć, więc proszę krótko.
Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego – D. Kawa – Dzień dobry! Witam
Państwa! Witam Panie Prezydencie! Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni!
Tutaj chciałbym tak pomóc Panom z „Prawa i Sprawiedliwości”, wyjaśnić
pewne sprawy. Mają tutaj takie duże roszczenia, że powinno się to w mieście
dziać lub co innego. Tu Pan chętnie mówił o mieszkaniach po „Gambo”.
Oczywiście też mówił kiedyś o mieszkaniach komunalnych i socjalnych, żeby
był za tym, żeby zwiększyć nakład po prostu na budowę tych mieszkań.
Ja jestem za Panem całym sercem. Naprawcie te szkody, które wyrządziło
Starostwo Powiatowe, czyli zadłużenie szpitala, sprawy sądowe, jakie były,
i za które zapłacili ludzie w tym mieście. Wtedy miasto nie będzie musiało
dofinansowywać szpitala powiatowego. Tak mi się wydaje. Takie proste jest
moje liczenie i tak widzę to. Następna sprawa – dlaczego wyludnia się
Ostrowiec, bo to jest jedna i ta sama sytuacja. Po prostu, tak ja to nazwałem
„syndrom wenezuelski”. Wiecie Państwo dlaczego? Bo czym więcej jest
dawanych pieniążków, tym większa awaria się na rynku dzieje i ceny idą
szybciej w górę, niż te pieniądze są dawane. W Wenezueli 35 razy podwyższyli
płace minimalną, dziś można kupić kilo ryżu i trzy jajka za minimalną płacę.
To samo będzie w naszych miastach, jak będzie taka polityka prowadzona
w Polsce. Nic innego nas nie czeka. To samo mówili o Peru, że nie będzie tak
samo z funduszami emerytalnymi. Jest to samo. Dziękuję bardzo. I Panie
Prezydencie – powodzenia.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo za ten głos.
Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszą dyskusję, za dzisiejszą debatę, za obrady.
Zamykam obrady XVI sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 19.27.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Magdalena Połetek

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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