PROTOKÓŁ NR XIX/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 września 2019 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
p. Irena Renduda – Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności
prawomocność obrad.
Przewodnicząca RM zwróciła się do radnych o zalogowanie się do systemu.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 15.34.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta powitała obecnych na sesji.
W sesji udział wzięli:
1. Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1, 1a i 1b do
protokołu)
2. Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3. Wiceprezydent Miasta – Piotr Dasios
4. Skarbnik Miasta – Sławomir Kijak
Nieobecni radni: J. Pikus, Wł. Sajda.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo! Nie będę
przytaczała już klauzuli RODO, bo myślę, że wszyscy znają ją na pamięć.
Przypominam tylko o ochronie danych osobowych, czyli nie wymieniamy
nazwisk osób trzecich przy zabieraniu głosu.

Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Porządek obrad dzisiejszej sesji
nadzwyczajnej wszyscy otrzymaliśmy – są w niej w zasadzie dwa takie
merytoryczne projekty uchwał. I czy Państwo Radni mają uwagi
do zaproponowanego porządku obrad na dzisiejszą sesję nadzwyczajną?
Nie widzę, w takim razie przechodzimy do realizacji porządku, który
otrzymaliśmy.

Radni Rady Miasta obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
III.

Podjęcie uchwał w sprawie:

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

Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pierwszy projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2019. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu. Proszę jej Przewodniczącego o podanie nam opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi, wnioski do projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego
Czeremchę.
Radny M. Czeremcha – Panie Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie
Prezydenci! Szanowni Goście! Jeśli chodzi o obydwa projekty uchwał – są to
zmiany bardzo istotne, dotyczą 40% zadań i z tego względu chciałbym tylko
zauważyć, że jedno popołudnie na zapoznanie się z taką dużą ilością nowych
materiałów, jest to stanowczo zbyt mało czasu. I tutaj uważam, że – no,
prosiłbym o to, ażeby umożliwiano radnym zapoznanie się z materiałami, czyli
poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości czasu, bo tu nie jestem pewien,
czy do końca świadomie będziemy mogli głosować. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ja myślę, że każdy jest jednak
świadomy tego, co będzie robił. Natomiast mają Państwo do dyspozycji na tyle
czasu w tej chwili, że mogą dopytywać o projekt uchwały, a są osoby na sali
kompetentne, które mogą nam odpowiadać na zadane pytania. Zatem nie widzę
problemu, jakiegoś większego. Więc, proszę o zadawanie pytań, jeśli są jakieś
niejasności co do projektu tej uchwały. Nie widzę. Aha, proszę Dariusza
Kaszubę o zabranie głosu.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. Panowie Prezydenci! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! Pragnę dopytać – strona 23 pierwszej uchwały, kwota
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360 tys. zł: „Montaż instalacji fotowoltaicznych.” Czy mogę prosić o jakieś
szczegóły, gdzie one się znajdą? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zapytać? W takim razie proszę Panie Prezydencie
o udzielenie odpowiedzi.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Państwo! Zaproszeni Goście! To są zmiany kosmetyczne, aczkolwiek
bardzo istotne i bardzo ważne, bo dotykają określonych problemów,
określonych rzeczy. Tu nie chcę się rozwodzić w kontekście tych 40% całości.
Owszem, wyszczególnionych jest kilkanaście inwestycji, ale to jest
uwzględnienie, dostosowania harmonogramu poszczególnych prac i ich
realizacji. Natomiast, jak spojrzycie Państwo, to nie jest to istotna zmiana
polegająca na tym, że dajemy 10 tys. – zwiększamy budżet działu infrastruktury
komunalnej o 10 tys. na zrównoważony plan komunikacji miejskiej. Notabene,
dzisiaj Pan Naczelnik Majcher i Wicenaczelnik Mazik ładnie się zaprezentowali
– za co dziękuję. To jest taka zmiana – 10 tys. 90 tys. dajemy dodatkowo
na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. No, nie jest to moja wina, że ceny prądu
poszły 50% w górę i dzisiaj Dyrektor Węglewicz ma problem z czego zapłacić
rachunki, a to wszystko kosztuje. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to mogę
powiedzieć jedną rzecz, że w przeciwieństwie do wielu miast – Państwo
pamiętacie, jak rok temu przed wyborami tu wszyscy głosili, jak walczą z niską
emisją, jakie to są możliwości. Otóż, proszę Państwa z niską emisją walczy –
ale Ostrowiec Świętokrzyski – konkretnie Ostrowiec, my. Bo proszę sobie
spojrzeć, dzisiaj akurat Prezes MEC–u przed chwilą też tutaj był, i ta niska
emisja w Ostrowcu Świętokrzyskim to jest fizycznie likwidowana. Bo jeżeli
mamy w mieście Ostrowcu podpięte 1550 indywidulanych domów, to to
świadczy o tym, że w Ostrowcu nie mówimy, tylko praktycznie realizujemy
program niskiej emisji, bo w tylu domach nie pali się węglem, miałem i o tyle
tego miału jest spalanego mniej, a niekoniecznie ludzie palą tylko miałem, bo
różnymi, innymi rzeczami. Stąd też, odpowiadając Radnemu Kaszubie chcę
zauważyć, że jednym z tych elementów jest również zwiększenie – dajemy
dotację do wymiany MEC–u i dajemy dotację, do jak gdyby zmniejszenia
zużycia energii poprzez to, że nasi mieszkańcy, mieszkańcy Ostrowca
Świętokrzyskiego, w pilotażu mają możliwość skorzystania z wsparcia. Na tą
chwilę, to nasze wsparcie miejskie jest dużo lepiej oceniane, niż wsparcie
z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Ludzie wolą pozyskać te
5 tys. zł z miasta niż z wojewódzkiego funduszu. Świadczy o tym, że my
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jesteśmy dobrze przygotowani. I chcę tutaj podziękować merytorycznym
pracownikom, Pani Sekretarz na Pani ręce podziękowania. Bo to jest konkretny
efekt. Ale tutaj słusznie Pan zauważył – zwiększamy też tą pulę. Jest pewna
kolejka chętnych mieszkańców, którzy chcą skorzystać i mając na uwadze, że to
jest faktycznie działanie proekologiczne, konkretne działanie. Chcemy tutaj
kontynuować ten projekt, ten plan – stąd zwiększenie o taką kwotę. Tutaj też
rozmawialiśmy nie dalej, jak parę godzin temu z naczelnikami, że w przyszłym
roku też zaproponowalibyśmy naszym mieszkańcom takie możliwości. To jest
dobrze przyjęte przez mieszkańców. To jest dobrze oceniane i tylko trzeba
czekać cierpliwie, żeby ci mieszkańcy chcieli korzystać z tego, bo to naprawdę
są oszczędności i akurat Pan świetnie rozumie, że to są oszczędności, które będą
procentować długofalowo. Nie dzisiaj, one bardziej przyniosą efekty za lat „x”.
Z tego miejsca też chcę tu podziękować za to zrozumienie, bo my jako miasto
mamy ten przywilej, że faktycznie likwidujemy tą niską emisję. Za chwilę się
zacznie sezon grzewczy, znowu się zaczną popularne dyskusje o pyłach
zawieszonych PM 2,5 i PM 10. Natomiast Ostrowiec naprawdę jest tu dobrym
przykładem z niską emisją. Ja życzyłbym sobie, żeby się utrzymała taka
tendencja, bo i ja, i Państwo nie mam wpływu na wiele rzeczy. Przypomnę –
za palenie węglem należy płacić opłatę klimatyczną, tzw. certyfikaty CO2. Rok
temu, rok temu – te certyfikaty, umorzenie tych certyfikatów kosztowało
4,5 Euro. Dzisiaj kosztuje 25–26 Euro, czytaj pięć razy drożej. W wartościach
bezwzględnych – rok temu – Miejska Energetyka Cieplna zapłaciła za
umorzenie, za to że pali węglem – ciepłownia zapłaciła 2 mln zł, a w tym roku
zapłacił ponad 8. Więc, pytanie – jak długo wytrzymamy z takimi zwyżkami.
No, ale to jest bardzo istotne pytanie i ważne pytanie, bo tylko w ten sposób. Bo
do mieszkańców, do naszych obywateli nic tak nie przemawia, jak kwestie
budżetowe. I to jest ważne, jeżeli sąsiad Pana Kamila rozmawia tutaj z Panem
Stanisławem, i widzą, że jeden pali węglem, a drugi pali z Miejskiej Energetyki
Cieplnej, no to opłaci się dzisiaj tą Miejską Energetykę Cieplną trzymać.
I w wielu domach jest, na wielu ulicach mamy też taką, może nie kolejkę, co
listę oczekujących chętnych i ludzie się przyłączają. I to się sprawdza w wielu
miejscach – za co chcę podziękować. Stąd te zmiany. Tak samo, jak tutaj takie
drobne zmiany dotyczące środków na edukację – 19 tys. To są naprawdę
niewielkie kwoty. Natomiast, ten załącznik tu może być mylący, ten Wieloletni
Plan Finansowy. On, jak gdyby wyszczególnia kilkanaście pozycji – ale to jest
tylko dostosowanie to harmonogramu wykonawstwa. Mamy zgodę na
wydłużenie pewnych inwestycji i stąd, jak gdyby w tym Wieloletnim Planie
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Finansowym dokonujemy tych korekt wydłużających o jakiś czas. I one będą
non stop aktualizowane, bo co przetarg to zmiana. Chcę Państwu przypomnieć,
że ostatnio mieliśmy przetargi na – trzeci kolejny przetarg na budynek R1
branżowo się to tak nazywa, a to jest ten budynek, w którym mają mieć siedziby
rady osiedli przy Browarze Kultury. Dwa pierwsze – no, ceny holenderne.
W trzecim ktoś się w końcu spróbuje, podnieść ten temat. Ale dzisiaj jest rynek
wykonawcy, nie inwestora i wiele firm, wielu burmistrzów, prezydentów,
wójtów boryka się z wykonawstwem, bo specyficzne czasy nastały i nie
wszyscy chcą inwestować, nie wszyscy chcą wykonywać. W skrócie tyle,
myślę. Skarbnik jest do dyspozycji w razie czego. Akurat w tym momencie
wyszedł, ale myślę, że satysfakcjonująca odpowiedź. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Panie Wiceprezydencie! Mili Goście! Panie Prezydencie, uważam,
że to co mamy już w opracowaniu – dokument wieloletni związany z ochroną
środowiska, dotyczący zatruwania powietrza, tzw. niskiej emisji, czyli
w budownictwie jednorodzinnym najczęściej – jest to bardzo trafne rozwiązanie
i dobrze, że taka pula, aż środków jest przeznaczona na ten cel. Co ciekawe –
z komisji pamiętamy, że – od Naczelnika, który przekazywał informacje, że taka
duża znowu pula już jest wniosków złożonych, oczekujących na poprawę tej
sytuacji. Ja dlatego to podkreślam, bo mieszkam na osiedlu Kolonia Robotnicza,
tak jak i Denków, to były chyba dwa najbardziej zatruwane środowiska właśnie
niską emisją. Ja tu przykład podaję. Dalej byśmy znaleźli w Częstocicach.
A więc tam gdzie tereny już – jak się to mówi – były wcześniej
zagospodarowane, było budownictwo. No, długo oczekiwano na to, żeby taka
nitka z MEC–u, która już tu wyposaża bardzo ładnie i w budownictwo płytowe,
prawda wielorodzinne, żeby jeszcze trafiła w takie tereny. No, na Kolonie widzę
– długo się nie zanosi. Ale myślę, że techniczne sprawy znam, ponieważ jestem
w kontakcie z Prezesem właśnie MEC–u. I myślę, że dalej trzeba podtrzymywać
taki kierunek działania. I tu słowa podziękowania. Nie tylko moje, bo ja już ten
temat ruszam również i na zebraniach swoich, także powielam to od wielu
rodzin. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Jerzego Wronę.
Radny J. Wrona – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci!
Szanowni Radni i Goście! Pan Prezydent w swojej wypowiedzi użył taką
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informację, jeszcze zamieścił, że jednostki nasze tutaj gminne będą ponosiły
większe koszty za zakup energii elektrycznej. W związku z powyższym, tutaj
ad hock zrodziło się moje pytanie, czy te nasze jednostki, bo miały takie
uprawnienia, poskładały wnioski w odpowiednim czasie o utrzymanie tych cen
jednostkowych zakupu energii elektrycznej na poziomie cen jednostkowych
z roku ubiegłego. Bo taka możliwość po prostu istniała. I gdyby to wystąpienie,
te wnioski poskładały, to obowiązywałyby przy zakupie energii elektrycznej dla
tych jednostek ceny z ubiegłego roku, czyli nie istniałby problem zwyżki cen
jednostkowych energii. To w związku z tym, że tutaj słyszymy, że koszty
zakupu cen energii rosną. Chyba, że rozszerzamy działalność w wyniku
rozszerzenia działalności, no po prostu ilościowo tej energii potrzeba więcej.
Natomiast, są stworzone warunki, żeby energię zakupować po cenach
jednostkowych z ubiegłego roku. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych? Proszę Radny Mateusz Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie
Prezydenci! Szanowni zaproszeni goście! Cieszę się, że rozmawiamy przy
okazji dzisiejszej sesji również o ochronie środowiska. Ja z wielką ciekawością
czytałem plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Mam nadzieję, że ten plan zostanie zrealizowany i że wszystkie działania będą –
zaplanowane w tym planie – zrealizowane. I życzę tego i sobie, i wszystkim
mieszkańcom, i wszystkim nam tu obecny. Tylko, że jakość powietrza, którym
oddychamy ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i funkcjonowania wszystkich
mieszkańców, o tym doskonale wszyscy wiemy. Natomiast tak z drugiej strony
praktycznie na każdej sesji słyszymy od Pana Prezydenta o rosnących cenach
energii. Natomiast Pan Prezydent tutaj nam nie wyjaśnia, z czego te wady
wynikają, z jakich porozumień zawartych międzypaństwowych. Otóż, wzrost
cen energii wynika między innymi z zobowiązań, jakie przyjął rząd w latach –
bodajże, nie w latach siedemdziesiątych – w latach 2011 – 2015. To wtedy rząd
zgodził się na niekorzystne porozumienie. Chciałem tylko zauważyć, że wtedy
Pan Prezydent był członkiem koalicji rządzącej, a nie pamiętam, żeby Pan
Prezydent krytykował stanowisko, jakie nasz rząd przyjął w tym zakresie.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby, jeszcze zabrać głos w tym temacie, w którym
dyskutujemy? Proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu.
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Prezydent J. Górczyński – Tak króciutko, nie chciałbym przenosić dyskusji,
bo okres wyborczy, ale tu – nie sądzę, żeby któryś z, bo nie widziałem na listach
kandydatów żadnego z Państwa. Ja sam też nie kandyduję. Ale uwaga: sesja
nadzwyczajna dotycząca drobnej rzeczy, a my schodzimy trochę na bok,
ale tylko ad hock odpowiem. Nie byłem członkiem rządu, ale wszystko
przede mną. Natomiast, co do tych cen, to nie chciałbym wchodzić w szczegóły,
ale jak Pan Radny sobie przejrzy notowania giełdowe spółek energetycznych,
to zobaczy, że „zadołowały” w ciągu ostatnich czterech lat, z jednego powodu –
zostały zmuszone do zakupu kopalni. I dzisiaj kopalnie, i zakłady energetyczne
to jedno wielkie przedsiębiorstwo, które z jednej strony dołuje, a z drugiej musi
przynosić zysk, musi wyciągać określone kwoty. To tak wygląda. Ekonomii nie
da się oszukać, chodź byśmy nie wiem, jak czarowali. To samo dotyczy innych
kwestii. Te spółki poskładały te wnioski. Nie ma prezesów, bo sesja jest
nadzwyczajna, ale muszę Państwu powiedzieć, że nie ma żadnych zwrotów.
Mówi się tylko i wyłącznie o roku 2019, ale nikt nie mówi o roku 2020.
Wiec toteż proszę zwrócić uwagę. Miasto Ostrowiec Świętokrzyski, już tak
kończąc dyskusję, na oświetlenie wydaje milion złotych – wydawało w 2018.
W 2019 wydaje półtora miliona. 500 tys. to jest spora kwota. To jest dwie małe
uliczki. Przypomnę – Częstocice – 230/280 tys. jedna z ulic. W tej chwili
będziemy ją wykonywać. No to takie dwie uliczki w Częstocicach byłyby
zrobione. Ale to już tak na marginesie. Na to nie mamy wpływu, niestety.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie, widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019. 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 podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019 (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIX/101/2019 – załącznik nr 3 do protokołu.
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2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? 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
jest za przyjęciem projektu tej uchwały, podnosi rękę i naciska przycisk. Kto jest
przeciw, podnosi rękę i naciska przycisk. I kto się wstrzymał, podnosi rękę
i naciska przycisk. Stwierdzam, że również i ta uchwałę 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 4 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XIX/102/2019 – załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana Prezydenta o zabranie
głosu.
Prezydent J. Górczyński – Chciałbym podziękować bardzo serdecznie
wszystkim Państwu Radnym: Paniom, Panom Radnym. Dziękuję. Dziękuję też
za te pytania. Dziękuję, że mogliśmy dzisiaj przyjąć te projekty dwóch uchwał.
Winny jestem przeprosiny. Chcę przeprosić tutaj Radnego Arona Pietruszkę.
Drodzy Państwo, nasz kandydat. To jest kandydat, który spośród Rady Miasta
ubiega się o zaszczytne miejsce w polskim parlamencie. Panie Aronie,
przepraszam, że tutaj tak patrząc na prawą stronę, nie spojrzałem na lewą stronę
– zauroczony czerwienią Pani Przewodniczącej. Przepraszam najmocniej.
Ażeby przejść płynnie, to chciałbym wszystkich Państwa zaprosić – jutro
otwarcie Biura Wystaw Artystycznych. W imieniu własnym, jak i w imieniu
Pani Dyrektor Jolanty Chwałek, zapraszam serdecznie – 17.00 – część oficjalna.
Bardzo serdecznie dziękuję.
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Ad IV/Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękujemy bardzo. Proszę
Państwa, ponieważ wyczerpaliśmy porządek obrad – zamykam obrady
dziewiętnastej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Do widzenia Państwu.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 15.54.

Protokołowały:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Irena Renduda – Dudek

9

