PROTOKÓŁ NR XVII /2019
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 23 lipca 2019 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się do radnych o zalogowanie się do
systemu.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 15.06.
Następnie Przewodnicząca powitała gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1) Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1, 1a i 1b
do protokołu)
2) Wicestarosta Ostrowiecki – Andrzej Jabłoński
3) Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego – Mariusz Pasternak
4) Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
5) Wiceprezydent Miasta – Piotr Dasios
6) Wiceprezydent Miasta – Dominik Smoliński
7) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
Nieobecni radni: Dariusz Kaszuba, Kamil Kutryba, Bożenna Morycińska,
Daniel Strojny, Artur Zawadzki

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa Radnych
o zalogowanie się, bo nie wszyscy się zalogowali. Wszyscy.
Przypominam Państwu o ochronie danych osobowych, zawsze to mówię na
sesji, myślę, że wszyscy zapamiętali. Cała treść klauzuli, tego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego, jest na drzwiach wejściowych do sali obrad. A więc
przypominam tylko, że jeśli nie mamy zgody osób trzecich na to, żeby podawać
ich nazwiska i adresy, to oczywiście nie używamy ich nazwisk. A swoje
nazwiska, nasze dane osobowe są ogólnie dostępne, gdyż jesteśmy osobami
publicznymi.
Przechodzimy do realizacji porządku obrad dzisiejszej sesji.

Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa ma uwagi,
wnioski do zaproponowanego porządku obrad? Proszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni!.. Dzięki uprzejmości Pana Przewodniczącego Mariusza Łaty
skorzystamy z techniki.
Szanowni Państwo! Chciałbym zaproponować zmianę w porządku obrad,
konkretnie w punkcie IV „Podjęcie uchwał w sprawie” – po ppkt 13 –
tj. po projekcie uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r., chciałbym wnieść nowy projekt
uchwały – jako ppkt 14 – zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. Już z tego miejsca zapowiem, że
wynika to z tego, że chcielibyśmy – uznając argumentację Miejskiego Centrum
Kultury i Biura Wystaw Artystycznych, jak i Miejskiej Biblioteki Publicznej –
nie wszystko, wyposażenie, które mają na stanie, jest w dobrym stanie i nadaje
się do przeprowadzki. I chcąc przygotować się do tego, do tej przeprowadzki we
właściwy sposób, chcemy zwiększyć budżety tych jednostek, stąd taka uchwała
ad hock wprowadzona na dzisiejszej sesji. I też wyprzedzając Państwa pytania
powiem, że to też nie jest koniec, gospodarujemy bardzo racjonalnie
publicznymi pieniędzmi, więc zakładam, że za jakiś czas może stanąć znowu
uchwała, która będzie też dofinansowywać te jednostki. Uzależniamy to od
rozwoju sytuacji, od tych zakupów, jak to pójdzie, jakie będą potrzeby. To
w trakcie remontu, w trakcie przeprowadzki wiele rzeczy wychodzi jeszcze
w trakcie, więc z góry uprzedzam, że być może pojawią się, w kolejnych
okresach oczywiście, nie chcemy tego robić jednorazowo ze względu na to,
żeby nie zabierać komu innemu, to jest wszystko z oszczędności wewnętrznych.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby wnieść jeszcze poprawkę do porządku obrad
dzisiejszej sesji? Nie widzę, w takim razie przegłosujemy poprawkę, którą
zgłosił Pan Prezydent, mianowicie projekt uchwały wprowadzamy do porządku,
zmieniający uchwałę… Przerwa techniczna. Muszę przerwać to, co zaczęłam
mówić.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Czy ja mogę
wykorzystać przerwę techniczną?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę bardzo.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo Radni! Chciałbym z tego
miejsca, wykorzystując ten moment przerwy technicznej, bardzo serdecznie
zaprosić wszystkich Państwa Radnych, wszystkich, na takie robocze spotkanie,
to się wpisuje w ten podpunkt, który przed chwilą wprowadziłem, tę poprawkę
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co do dzisiejszego porządku obrad. Chciałbym – w imieniu Miejskiego Centrum
Kultury, Biura Wystaw Artystycznych i Miejskiej Biblioteki Publicznej –
zaprosić Państwa Radnych na taką roboczą studyjną wizytę – 9 sierpnia, na
godz. 15.00. Spotykamy się na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury,
proszę sobie zarezerwować minimum 2 godziny, to jest piątek, 15.00.
Chciałbym, aby Państwo na spokojnie też mogli obejrzeć, zapoznać się
i popatrzeć, jak to wygląda od środka. I też jak gdyby mieć możliwość
naocznego oglądu, zanim to zostanie otwarte, bo zawsze warto wysłuchać
i Państwa opinii, i sugestii – może znowu coś dodatkowo wyjdzie w trakcie,
żeby dosprzętowić, albo wzmocnić. Tak, że dziewiątego, Pan Przewodniczący
Mariusz Łata będzie organizatorem tej wycieczki. Jeżeliby Pan Przewodniczący
wyraził zgodę to, toteż żeby radni – że tak powiem – byli godnie przyjęci.
Dziękuję bardzo.
Radny M. Łata – Czy mogę, Pani Przewodnicząca?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, proszę Pana Radnego
Łatę.
Radny M. Łata – Dziękuję, Panie Prezydencie, za zaufanie mi i propozycję
organizacji. Ja bym tylko – nie wiem, czy nie wychodzę za bardzo do przodu –
w związku z tym, że inwestycja rozpoczęła się w poprzedniej kadencji Rady
Miasta, większość z radnych było radnymi poprzedniej kadencji, ale były osoby,
które nie dostały się w tym momencie do Rady Miasta. Czy tutaj mógłby być
ukłon w ich stronę i również zaprosić te osoby? Oczywiście, tutaj prosiłbym za
pośrednictwem Biura Rady Miasta poinformować radnych dzisiaj nieobecnych
ze względu na urlop, o przypomnienie tego terminu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Dziękuję. To jest szacunek dla demokracji,
szacunek dla tych z Państwa, którzy byli, pracowali na rzecz Ostrowca
Świętokrzyskiego, podejmowali wówczas w tym czasie określone decyzje. Jak
najbardziej tak i myślę, że tu Pani Przewodnicząca i biuro Rady. Jak najbardziej
chciałbym zaprosić również tych z Państwa Radnych, którzy byli w poprzedniej
kadencji, a nie zdobyli dzisiaj mandatów, też będzie nam miło gościć i tych
Państwa, bo wtedy część tych uchwał była podejmowana i część środków wtedy
była przeznaczana na budowę Ostrowieckiego Browaru Kultury. Bardzo dobra
inicjatywa, bardzo dziękuję. Dziękuję, że wykorzystaliśmy przerwę techniczną,
jak widzę i słyszę, wszystko działa.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Tak, już jest po przerwie. W takim
razie przechodzimy, proszę Państwa, do realizacji porządku, a mianowicie
wprowadzamy do porządku obrad projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. Kto
z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, za przegłosowaniem… Za przyjęciem
tego punktu do porządku – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wszyscy podjęliśmy
jednogłośnie taką decyzję, żeby wprowadzić ten punkt do porządku obrad.
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Radni RM jednogłośnie opowiedzieli się za umieszczeniem porządku obrad
projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019 w punkcie III, jako podpunkt 14 (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I w tym momencie punkt 14 już
jest przyjęty. A punkt 15, były punkt 14 staje się punktem 15. I teraz
przegłosujemy całościowo porządek obrad, który będziemy dziś realizować na
sesji. Kto jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji – naciska przycisk
i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się
wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
Wyniki głosowania są takie, że oczywiście przyjęliśmy ten punkt do porządku
obrad. Przechodzimy zatem do realizacji porządku obrad.
Radni RM jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego wraz z zaproponowaną zmianą (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 3 do protokołu):
III.
IV.
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
30 maja 2019 r., 13 czerwca 2019 r. i 19 czerwca 2019 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zasięgnięcia
od
Komendanta
Wojewódzkiego
Policji
informacji
o kandydatach na ławników do sądów powszechnych,
ustalenia planu sieci publicznych szkół, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
likwidacji jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
likwidacji jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
likwidacji jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum nr 5 w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
sprzedaży nieruchomości,
sprzedaży działki gruntu,
sprzedaży działki gruntu,
ustanowienia służebności drogi koniecznej,
bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości, położonej w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej,
bezprzetargowego wynajęcia działek gruntu, położonych w Ostrowcu
Świętokrzyskiego przy ul. Aleja Jana Pawła II,
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r.,
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14)
15)

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023.

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych interpelacjach.
Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 11 czerwca do 15 lipca
2019 r.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
V.
VI.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy zatem do realizacji
porządku obrad.
Ad III/Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r., 13 czerwca 2019 r. i 19 czerwca
2019 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Punkt III, to jest „Przyjęcie
protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja
2019 r., 13 czerwca br. i 19 czerwca br. Protokoły – jak zwykle – otrzymujemy
drogą elektroniczną, albo też – jeśli nie – możemy się zapoznać w biurze Rady
Miasta. Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołów z sesji? Nie
widzę. W takim razie będziemy kolejno głosować przyjęcie protokołów.
Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. – proszę o naciśnięcie przycisku
i podniesienie ręki. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto się
wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że jednogłośnie przyjęliśmy protokół z sesji Rady Miasta z dnia
30 maja.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 4 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Teraz będziemy głosować
przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.? Kto jest za przyjęciem protokołu –
naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi
rękę. I kto się wstrzymał – nacisk przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, że
i ten protokół przyjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny protokół z sesji Rady
Miasta, z dnia 19 czerwca – kto jest za przyjęciem tego protokołu – naciska
przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. I kto
się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, że również
jednogłośnie przyjęliśmy ten protokół.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny punkt naszych obrad,
punkt IV – „Podjęcie uchwał w sprawach”.

Ad IV/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jako pierwszy projekt uchwały
dotyczący zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników do sądów powszechnych. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Samorządową. Proszę Przewodniczącego Komisji
Samorządowej, a właściwie nawet wice, bo nie widzę przewodniczącego,
o podanie nam opinii komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej – Wł. Sajda – Pani
Przewodnicząca! Komisja Samorządowa przyjęła to jednogłośnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. I tutaj parę słów
od zespołu, bo zostałam przewodniczącą zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych, to powiem Państwu tak. Na nasze ręce
wpłynęło 21 ofert, to były oferty kierowane przez różne środowiska, przez
mieszkańców, przez związek zawodowy „Solidarność”, przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego. I wszystkie przeglądaliśmy te oferty. Z naszej strony
nie widzieliśmy żadnych uwag, zgodnie z ustawą wszystkie dokumenty były
sporządzone poprawnie i dołączone do tych ofert. I w tym momencie te 21 ofert,
jak też 2 oferty, które skierował Sąd Okręgowego, do Sądu Okręgowego – to
muszę tu powiedzieć, że w zasadzie od razu osoby te zostały podane przez
Prezesa Sądu Okręgowego, do tego sądu zostały podane konkretne osoby,
łącznie to jest 23 osoby. I my mamy taką rolę, aby zgodnie z ustawą podjąć
uchwałę odnośnie przesłania tych dokumentów do Komendanta Wojewódzkiego
celem stwierdzenia jakichś, powiedzmy, nieścisłości, albo też stwierdzenia, że
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wszystko jest w porządku. To może tytułem wyjaśnienia, chyba że Państwo
mają jeszcze jakieś zapytania w tym temacie, to proszę bardzo.
Czy są zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do
sądów powszechnych. Kto jest za podjęciem tej uchwały – proszę
o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw – proszę nacisnąć
przycisk i podnieść rękę. I kto się wstrzymał – również proszę nacisnąć przycisk
i podnieść rękę.
Stwierdzam, że tę uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów
powszechnych (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 7 do
protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/83/2019 - załącznik nr 8 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy ustalenia planu sieci publicznych szkół, prowadzonych przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski, oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski. I tutaj zanim podejmiemy tę uchwałę, muszę powiedzieć, że
uległa zmianie tam w preambule, należy zmienić podstawę prawną. Mianowicie
po słowach „prawo oświatowe” należy skreślić całą treść w nawiasie, wpisać
natomiast „Dz.U. z 2019 r. poz. 1148”. I to jest tyle zmian do projektu tej
uchwały.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury
i Sportu. Proszę Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Komisja Edukacji pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały.
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 w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających
siedzibę na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Kto jest za przyjęciem
projektu uchwały – 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 również przyjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę
na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 9 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/84/2019 - załącznik nr 10 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy likwidacji jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt uchwały był również opiniowany
przez Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu. Proszę
Przewodniczącego Komisji o podanie nam opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Tutaj chciałoby się troszeczkę
inaczej, bo dobre gimnazja musimy nie przez swoje decyzje likwidować. Wiemy
dobrze, że proces likwidacji gimnazjów nie dotyczy gmin, a wymyślony jest
przez rządzących w naszym kraju. Mimo wszystko Komisja Edukacji
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
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 w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej – Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto
jest za podjęciem uchwały – proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest
przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – również czyni
tak samo.
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej – Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/85/2019 - załącznik nr 12 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy likwidacji jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum nr 3
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt również był opiniowany przez Komisję
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu. Proszę Radnego Mariusza Łatę
o przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji również pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi, zapytania do projektu tej uchwały? Proszę Radna Marta
Woźnicka – Kuzdak.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – M. Woźnicka – Kuzdak – Pani
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Skoro jesteśmy przy
temacie Publicznego Gimnazjum Nr 3 pragnę w imieniu mieszkańców zapytać,
jakie są plany na zagospodarowanie tego budynku i terenu należącego do
obecnego gimnazjum, ponieważ mieszkańcy czują się zaniepokojeni i pytają,
jakie będzie przeznaczenie tego budynku, czy już możemy coś odpowiedzieć na
ten temat? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa Radnych
jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie proszę, Panie
Prezydencie, o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo! Wykonujemy ustawowe
zadanie, związane z wykonaniem prawa oświatowego. Państwo Radni
decydujecie o wygaszeniu, likwidacji bardzo dobrych gimnazjów, jak
powiedział Pan Przewodniczący, z najlepszymi nauczycielami. Dzisiaj nie
wypowiemy się, co zadzieje się z tym budynkiem. Myślę, że jest jeszcze na to
dużo czasu, ja o tym już wcześniej mówiłem.
Natomiast korzystając z okazji chcę powiedzieć jedną rzecz. W naszych
gimnazjach w sumie łącznie pracowało 128 osób. Szanowni Państwo,
te 128 osób dostało wypowiedzenia z pracy. Na tą chwilę udało się przesunąć,
udało się zagospodarować ok. 44 osób w jakiś sposób, natomiast największy
problem dla mnie – jako prezydenta – jest z 84 osobami, najlepszymi
z nauczycieli, bo zawsze było tak, że do końca zostawiało się tych najlepszych.
W podstawówkach są pełne obsady, czytaj: są siódme klasy, są ósme klasy – i są
pełne obsady nauczycielskie. A problem jest z tymi nauczycielami, którzy mają
50, 55, 56, 57 lat – nie mają kompensacji, nie mają uprawnień emerytalnych
i jest to dla nich życiowy problem, z którym się muszą borykać. I tu z żalem,
i z takim – naprawdę – dużym problemem dla społeczności lokalnej, ci
nauczyciele w gimnazjach, to byli nauczyciele już wyselekcjonowani, to byli
dobrzy nauczyciele i to są dobrzy nauczyciele. I tu mamy problem. To tak
ad hock, bo jeszcze macie Państwo jedną uchwałę odnośnie gimnazjum nr 5.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze
jakieś pytania do projektu tej uchwały ze strony Państwa? Nie widzę. W takim
razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie likwidacji
jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Kto 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 podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej – Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/86/2019 - załącznik nr 14 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy likwidacji jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum
nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt również był opiniowany przez
Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu. Proszę Przewodniczącego
Komisji o podanie nam opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji również tę uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej likwidacji jednostki
budżetowej – Publicznego Gimnazjum nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto
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. Trzy osoby nie wysłały jeszcze informacji…
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej – Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/87/2019 - załącznik nr 16 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży nieruchomości, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim
przy ul. Gajowej. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają zapytania do projektu tej uchwały? Proszę, Pan Radny Andrzej
Pałka.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Koleżanki
i Koledzy Radni! Mili Goście! Mam zapytanie, czy do tych działek, to dojazd
jest? Bo w treści uzasadnienia tego nie dopatrzyłem się.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze są zapytania
do projektu tej uchwały? Proszę o odpowiedź na zapytanie radnego. Pan
Prezydent?
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Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Nie da się sprzedać działki bez dojazdu do drogi publicznej. Przepisy
prawa w Polsce wymagają, żeby taka działka miała dostęp do drogi. Każdy
notariusz zablokuje podpis, w związku z powyższym my jako miasto,
przestrzegając przepisów, pilnujemy, aby to było. Ale chcę z tego miejsca
podziękować Pani Naczelnik Annie Targowskiej i całemu zespołowi, i Pani
Wicenaczelnik – Teresie Osojcy – za tę skrupulatność, bo muszę Państwu
powiedzieć, że nasze działki sprzedają się po bardzo dobrych cenach i to, że
mamy możliwość sprzedaży działek pod budowę domów jednorodzinnych, to
w ten sposób też walczymy z tym odpływem naszej ludności. Bo te działki
w większości też kupują ludzie spoza Ostrowca inwestując. Jak Państwo
pamiętacie, kiedy mówiliśmy o raporcie o stanie gminy, to sto kilkanaście
wniosków o warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu, czytaj: sto
kilkanaście wniosków o budowę domów w kolejności. Więc to jest dobra rzecz
i dobry ruch, i myślę, że tutaj sukcesywnie będziemy kolejne działki,
w kolejnych naszych terenach proponować, aby Państwo zdecydowali i podjęli
uchwałę o sprzedaży kolejnych działek, pod kolejne inwestycje. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze zapytania
do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonych w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Gajowej. Kto jest za przyjęciem uchwały – naciska
przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto
się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że uchwałę tę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/88/2019 - załącznik nr 18 do protokołu.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży działki gruntu, o powierzchni 0,0425 ha, położonej przy
ul. Iłżeckiej. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi, zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie poddaję
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki, położonej przy
ul. Iłżeckiej o powierzchni 0,0425 ha. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem
uchwały – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk
i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
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Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działki gruntu
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/89/2019 - załącznik nr 20 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy sprzedaży działki gruntu, o powierzchni 0,0151 ha, położonej przy
ul. Tylnej. Projekt uchwały również był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego o podanie nam opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja 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 przechodzimy
do głosowania projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki, położonej przy
ul. Tylnej, o powierzchni 0,0151 ha. Kto jest za podjęciem uchwały – podnosi
rękę i naciska przycisk. Kto jest przeciw – podnosi rękę i naciska przycisk. I kto
się wstrzymał – podnosi rękę i naciska przycisk. Jedna osoba nie wysłała jeszcze
informacji. Stanisław Choinka. Dziękuję.
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży działki gruntu
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/90/2019 - załącznik nr 22 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy ustanowienia służebności drogi koniecznej. I tutaj proszę Państwa,
proszę sobie nanieść taką autopoprawkę, ponieważ – też w preambule, po
słowach „Kodeks cywilny” wpisujemy nowy dziennik ustaw – skreślamy
poprzedni, tj. obecnie „Dz.U. z 2019 r. poz. 1145” – i z taką zmianą będziemy
później dyskutować i jednocześnie przyjmować ten projekt uchwały.
Projekt był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta, proszę
Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie głosujemy
projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej. Kto jest
za przyjęciem tej uchwały – naciskamy przycisk i podnosimy rękę. Kto jest
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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 ustanowienia służebności
drogi koniecznej (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 23
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/91/2019 - załącznik nr 24 do protokołu.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości, położonej
w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, na rzecz Polskiego
Związku Wędkarskiego w Kielcach. 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 – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Co do tego projektu uchwały Komisja również zaopiniowała
go pozytywnie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej bezprzetargowego wydzierżawienia
nieruchomości,
położonej
w
Ostrowcu
Świętokrzyskim
przy
ul. Świętokrzyskiej, na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg
w Kielcach. Kto jest za przyjęciem tej uchwały – 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 podjęliśmy jednogłośnie. O przepraszam, bo teraz mam
wynik głosowania: 1 osoba się wstrzymała, 17 osób było za, a więc uchwałę
podjęliśmy.
Radni RM – w głosowaniu: 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 1 wstrzymującym się – podjęli uchwałę w sprawie bezprzetargowego
wydzierżawienia nieruchomości, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
ul. Świętokrzyskiej (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 25
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/92/2019 - załącznik nr 26 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały dotyczącego bezprzetargowego wynajęcia działek gruntu,
położonych w Ostrowcu Świętokrzyskiego przy ul. Aleja Jana Pawła II.
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Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta,
proszę Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie bezprzetargowego
wynajęcia działek gruntu, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskiego przy
ul. Aleja Jana Pawła II. Kto jest za przyjęciem uchwały – naciska przycisk
i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się
wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że uchwałę tę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie
bezprzetargowego
wynajęcia działek gruntu, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskiego przy
ul. Aleja Jana Pawła II (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 27
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/93/2019 - załącznik nr 28 do protokołu.
12) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały –
zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu.
Proszę Przewodniczącego Komisji – Włodzimierza Steca – o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Komisja
Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu. Kto z Państwa Radnych jest za
przyjęciem projektu uchwały – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw
– naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska przycisk
i podnosi rękę.
Stwierdzam, że uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/94/2019 - załącznik nr 30 do protokołu.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, Panie Prezydencie,
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Chciałbym bardzo serdecznie – Pani
Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni – podziękować – wszystkim. To jest
doprecyzowanie, wiemy już, Starostwo Powiatowe, w szczególności szpital
określił się fizycznie z tymi pracami remontowymi. Wiemy, że łóżko kosztuje
określoną kwotę, tu nie było co do tego wątpliwości. Natomiast te prace
remontowe na oddziale teraz będą mogły być konkretnie robione i myślę, że tu
Pan Wicestarosta – Andrzej Jabłoński też słowa podziękowania ze strony
powiatu. Zdążymy na to, aby do końca roku wykorzystać tę dotację.
Wicestarosta Ostrowiecki – A. Jabłoński – Dzień dobry Państwu! Pani
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja ze swojej strony, ze
strony Pani Starosty, Zarządu Powiatu, pragnę bardzo serdecznie podziękować.
Ta inicjatywa, która wypłynęła z Zarządu, podyktowana jest tym, aby warunki
funkcjonowania poszczególnych oddziałów w szpitalu uległy poprawie. Te
środki, które Państwo przeznaczają, jak również te, które przeznaczane są przez
inne gminy, zostaną spożytkowane na wydatki materialne, bo nie możemy
finansować w tym przypadku wydatków bieżących, więc będzie to dopełnienie
najbardziej pilnych potrzeb, jakie zostały zaadresowane przez kierownictwo
szpitala wobec Zarządu Powiatu. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu
dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję.
13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały, mianowicie projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
Projekt ten był opiniowany przez Komisję Budżetu, proszę o zabranie głosu
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie poddaję pod
głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. Kto jest za podjęciem
projektu uchwały – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska
przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/95/2019 - załącznik nr 32 do protokołu.
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14) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały, również o podobnej treści, w zasadzie identycznej, treści –
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu
o podanie nam opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania, poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. Kto
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 podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 33 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/96/2019 - załącznik nr 34 do protokołu.
15) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Projekt uchwały był również
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2019 – 2023. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały –
naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi
rękę. I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że uchwałę tę również podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019
– 2023 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XVII/97/2019 - załącznik nr 36 do protokołu.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I przechodzimy do kolejnego
punktu porządku obrad, mianowicie „Informacja Przewodniczącej Rady Miasta
o złożonych interpelacjach”.
Ad V/Informacja
interpelacjach:

Przewodniczącej

Rady

Miasta

o

złożonych

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Więc o interpelacjach, które
wpłynęły w okresie od 24 czerwca do 19 lipca. I powiem, że w tym czasie
wpłynęło 32 interpelacje. A osobami, radnymi, które je zgłosili, byli to
następujący radni: radny Artur Głąb – jedna interpelacja w dniu 24 czerwca br.,
radna Joanna Pikus – 4 interpelacje w dniu 24 czerwca br., radna Renata Duda –
3 interpelacje 25 czerwca, radna Joanna Pikus – 2 interpelacje 28 czerwca,
Radny Dariusz Kaszuba – 3 interpelacje w dniu 3 lipca, radny Andrzej Pałka –
3 interpelacje w dniu 3 lipca, radna Joanna Pikus – jedna interpelacja w dniu
3 lipca, radny Karol Wójcik – 3 interpelacje 8 lipca, radny Mateusz Czeremcha
– jedna interpelacja 15 lipca, radny Andrzej Pałka – jedna interpelacja 16 lipca,
radna Joanna Pikus – 5 interpelacji 17 lipca, radna Grażyna Maj – 3 interpelacje
18 lipca, radna Renata Duda – jedna interpelacja 18 lipca i radny Karol Wójcik
– 19 lipca – jedna interpelacja.
Oczywiście wszystkie te interpelacje zostały przekazane do Prezydenta Miasta
celem nadania im dalszego biegu i otrzymania ewentualnie odpowiedzi,
oczywiście odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania Prezydentowi Miasta.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy teraz do kolejnego
punktu porządku obrad, mianowicie „Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego za okres od 11 czerwca do 15 lipca 2019 r.”.

Ad VI/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 11 czerwca
do 15 lipca 2019 r. (załącznik nr 37 do protokołu):
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają pytania,
uwagi? Proszę, Radny Mateusz Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Wysoka
Rado! Mam takie pytanie do Pani Przewodniczącej, bo pod tym sprawozdaniem
z prac Prezydenta Miasta nie widnieje podpis żadnej osoby, która przygotowała.
Jestem ciekawy, kto taką informację przygotował. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy są dalsze pytania jeszcze do
tego materiału? W takim razie, Panie Prezydencie, proszę o odpowiedź.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo! Od lat wszystkie
dokumenty przygotowuje Wydział Organizacyjno – Prawny, który odpowiada
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za przygotowanie sesji. Państwo widzicie naszych najlepszych pracowników też
na sali, tutaj Pan Jedlikowski, obok Panie z biura Rady, to są pracownicy
odpowiedzialni, nadzoruje te prace Pani Sekretarz – Anna Niedbała, co do której
też mamy pełne zaufanie, więc jak Pan Radny ma jakieś wątpliwości, to
zapraszamy, pokój 208, II piętro – Pani Sekretarz Anna Niedbała. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Myślę jednak, że ten dokument
powinien być przez kogoś podpisany, bo tak to funkcjonuje anonimowo. I takie
jest również moje zdanie, żeby na przyszłość ktoś wziął odpowiedzialność
i podpisał się pod takim dokumentem. Bo to jest informacja dla radnych,
a zatem bardzo proszę, aby te dokumenty nie były anonimowe.
Proszę radnego Czeremchę o zabranie głosu.
Radny M. Czeremcha – Dziękuję, Pani Przewodnicząca, za poparcie mojego
stanowiska w tej sprawie. Również uważam, że dokumenty powinny być
podpisywane, tak chyba funkcjonuje administracja publiczna.
Mam jeszcze jedno pytanie, tym razem do Pana Prezydenta, tutaj m.in. Pan
Prezydent wyraził zgodę na jednokrotne koszenie rowów melioracyjnych na
terenie miasta w roku 2019. I chciałbym zapytać, czy w roku bieżącym, czy
wszystkie rowy melioracyjne stanowiące własność Gminy były już koszone?
A jeżeli, czy takie jednokrotne koszenie jest wystarczające. Wiem, że było
postępowanie na dwukrotne koszenie, bodajże w lutym, natomiast nie dotarłem
do informacji, czy tamto postępowanie zostało rozstrzygnięte, czy został
wyłoniony wykonawca? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają jeszcze pytania do tego materiału z prac Prezydenta Miasta? Nie widzę.
Proszę Panie Prezydencie o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pan Naczelnik Krzysztof Kowalski po sesji
odpowie Panu albo ustnie, albo na piśmie – w zależności, jak Pan sobie życzy.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Przechodzimy
do następ…
No dobrze. W takim przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad,
mianowicie „Sprawy różne”.
Ad VII/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy w tym punkcie Państwo
Radni mają zapytania? Proszę Radnego Andrzeja Pałkę o zabranie głosu.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Koleżanki
i Koledzy Radni! Mili Goście! Ja w tym miejscu, bo to jedyny punkt, w którym
można się wypowiedzieć tak szerzej, chcę podziękować za to, co stało się na
osiedlu dzięki Panu Prezydentowi i jego podwładnym pracownikom, gdzie
możliwe, że pozwolę sobie ich wymienić.
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A o co chodzi? Za wyrównanie ulicy Bieliny, która ulica – trzy gminy bierze
udział w tym – i dziękuję jeszcze raz, i to w imieniu mieszkańców, że jednak
mimo że kawałek jest wykonany nakładką bitumiczną, to w dalszej części też
gmina nasza wspiera, bo jest taka potrzeba mieszkańców. Tutaj też
podziękowania kieruję Panu Naczelnikowi Krzysztofowi Kowalskiemu.
Kolejne – za należyte zagospodarowanie rond Narodowych Sił Zbrojnych
i Batalionów Chłopskich, co w znacznym stopniu poprawiło wizerunek miasta
i myślę, że również dobrze świadczy o Panu Prezydencie. No chcę powiedzieć,
te nasadzenia, które będą nie takie krótkotrwałe, przez dłuższy sezon, a niekiedy
i wielosezonowe, one są nawet wskazane, bo takie też były uwagi, pod te
kwiaty, które – trzeba powiedzieć – bardzo szybko znikały, a aurę mieliśmy
wyjątkową. Tutaj też słowa podziękowania kieruję dla Dyrektora Łukasza
Dybca i jak również i Jego Zastępcy – Dariusza Starucha. Kolejne – za
wykonanie chodnika przy ul. Kolonia Robotnicza, no mieliśmy taki odcinek,
gdzie idziemy po chodniku i trzeba zejść na ulicę, żeby dojść do ulicy głównej.
Tak samo, jak wspomniałem wcześniej i Panu Prezydentowi, który osobiście
doglądał ten temat, oczywiście z podwładnymi też i naczelnikami,
i dyrektorami. Jak również trzeba też powiedzieć, pojawił się temat – nareszcie
– wyrównywania jezdni i to jest ulica Iłżecka, gdzie zapadające się już
studzienki rewizyjne kanału sanitarnego, no nareszcie wyrównały się
z powierzchnią jezdni. Zniknął już slalom, prawda, jaki był uprawiany. Było to
takie – trzeba powiedzieć – wymuszanie niekiedy pierwszeństwa jadących
naprzeciw, no trzeba było taki slalom uprawiać. No myślę, że to będzie
dokończone dalej, bo na wysokości już przed skrzyżowaniem, gdzie było
robione z ulicą – ja już tak będę mówił od swojej strony – Graniczną,
w przedłużeniu, i z drugiej strony mamy Rzeczki – no tam pasowało 5 m dalej
bitumu położyć, byłoby to całkiem równiutko, ale to tak, myślę, że będzie to
zrobione. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Szanowni Goście! Panie Prezydencie! Ileż to można razy powtarzać, kiedy będą
zrobione progi na ulicy Stalowej? Ja już to mówię ostatni raz, bo żartuje się
z mieszkańców ulicy Stalowej. Ja o sobie nie będę mówił. To jest karygodne,
żeby tyle czasu to trwało. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa Radnych
jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę.
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Ad IX/Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie proszę Państwa
wyczerpaliśmy porządek obrad. Dziękuję Państwu bardzo. I zamykam
XVII sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Do widzenia Państwu!
Sesja zakończyła się o godz. 15.48.
Protokołowały:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Kamińska
Magdalena Połetek

Irena Renduda – Dudek
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