PROTOKÓŁ NR XXI/2019
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 października 2019 r.
Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – Marta Woźnicka –
Kuzdak, stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15.06.
Następnie Wiceprzewodnicząca 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) Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3) Wiceprezydent Miasta – Piotr Dasios
4) Wiceprezydent Miasta – Dominik Smoliński
5) Skarbnik Miasta – Sławomir Kijak
6) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
Nieobecni Radni: I. Renduda – Dudek, J. Pikus.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Proszę Państwa Radnych
o zalogowanie się do systemu. Pozwólcie Państwo, że zanim przystąpimy
do realizacji porządku obrad chciałabym oddać głos Panu Prezydentowi.
Bardzo proszę.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Zaproszeni Goście! Chciałbym skorzystać z możliwości i zaprosić tutaj dwie
osoby – wyjątkowe dwie osoby. Jest mi niezmiernie miło, że przypadło mi
w udziale łącznie z Państwem – na początek chciałbym poprosić Panią Jolantę
Sienniak – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”.
Zapraszam serdecznie Pani Dyrektor, proszę tutaj. Szanowni Państwo! Brawo
dla Pani Dyrektor Jolanty Sienniak. Pani Dyrektor, proszę może tutaj. Drodzy
Państwo! Pani Dyrektor Jolanta Sienniak z dniem dzisiejszym przechodzi
na zasłużoną emeryturę. Pani Dyrektor pracując zawodowo 39 lat wypełniła
swój zawodowy okres. Przez ostatnie trzynaście lat, od maja 2006 r. była
dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”. Pani Dyrektor,
na Pani ręce ten bukiet kwiatów w podziękowaniu za dobrze wypełnioną
funkcję dyrektora, za Pani pracę, za Pani zaangażowanie, za Pani poświęcenie
i trud codzienny w wykonywaniu tych obowiązków. 13 lat pracy na stanowisku
dyrektora, a 39 lat pracy zawodowej to szmat czasu. Nie widać tego – myślę, że
jestem wyrazicielem wszystkich Państwa, tu jeszcze raz brawa. Jak takie młode
emerytki odchodzą, ja nie wiem kto będzie pracował na te emerytury. Pani

Dyrektor ten bukiet kwiatów na Pani ręce w podziękowaniu. Gratuluję. Drodzy
Państwo jeszcze stosowny grawerton – nie czytam. To są podziękowania ode
mnie, od moich współpracowników, od Państwa Radnych wszystkich kadencji.
Bo Pani Dyrektor miała ten przywilej współpracować z kilkoma prezydentami,
i z kilkoma Radami Miasta. Z tego miejsca, za tą nienaganną pracę chcę
podziękować. Chcę powiedzieć, że wypełniła Pani ten czas wzorowo i za to
bardzo dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego. Stosowny grawerton na Pani ręce. Drodzy Państwo życzyć
takiej kondycji, życzyć uśmiechu, życzyć zadowolenia każdemu z Państwa,
którzy będą odchodzić na nowy etap życia. Życia innego ale też wypełnionego
wieloma zadaniami. Miałem przyjemność dzisiaj rozmowy z Panią Dyrektor
i podzielę się z Państwem taką informacją, że już jest tak poukładana czasowo –
mówi, że kilka etatów jeszcze dodatkowo będzie ciągnąć. Wszystkiego
najlepszego Pani Dyrektor.
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” – p. J. Sienniak –
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Już
dawno nie słyszałam tak wielu, tak dobrych słów na mój temat, swój temat.
Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję także za współpracę,
za pomocne słowa, za rady, które dawaliście mi wszyscy. Po prostu, tak jak Pan
Prezydent powiedział – jest pewien etap, który trzeba zamknąć, żeby następny
otworzyć. To właśnie dzisiaj jest taki dzień, w którym ja serdecznie – jeszcze
raz – bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego
dla całej rady, dla Pana Prezydenta. Owocnych obrad i wszystkie dobrego
dla miasta Ostrowca. Dziękuję bardzo.
Prezydent J. Górczyński – Jeszcze raz brawa dla Pani Dyrektor. Dziękuję
bardzo. Korzystając z okazji powiem, że na kolejnych sesjach będziemy
podejmować uchwałę o połączeniu dwóch jednostek. I jednostka, w której Pani
Dyrektor była dyrektorem, będzie połączona z inną jednostką, która zgodnie
z przepisami musi być wydzielona ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Ale to dopiero kolejna sesja. Jeszcze raz Pani Dyrektor dziękuję
bardzo.
A jak już Państwo jesteście, to poproszę jeszcze jedną wyjątkową osobę. Teraz
odwrotna sytuacja. Pan Jacek Kowalczyk – zapraszam serdecznie.
Szanowni Państwo! Mam przyjemność, zaszczyt, przedstawić Państwu
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury. Pan Jacek Kowalczyk z dniem
dzisiejszym jest Dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury. Panie Dyrektorze
zapraszam. Brawa dla Pan Dyrektora też poproszę. Panie Jacku – gratuluję,
i ja dziękuję. I życzyłbym Panu, żeby kiedyś, jak będzie Pan odchodził
na emeryturę tak, jak Pani Dyrektor też Panu tak podziękowano.
Drodzy Państwo! Pan Jacek Kowalczyk jest człowiekiem z zasłużonym, jest
człowiekiem, którego znamy wszyscy z obszaru kultury, z obszaru sportu,
z obszaru szeroko pojętej turystyki. To osoba, która niesie za sobą olbrzymie
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doświadczenie, niesie bagaż doświadczeń zawodowych, życiowych. A jako
osoba z zewnątrz, będąca, mająca możliwość porównania naszego ośrodka
z innymi – gwarantuje, że ten nasz Ostrowiecki Browar Kultury – perła, którą
się szczycimy, którą mięliśmy okazję miesiąc temu otworzyć, będzie też perłą
w zakresie treści. Życzymy Panu Dyrektorowi, wszystkim pracownikom
MCK–u, abyśmy kiedyś mogli usłyszeć, że nasi mieszkańcy, nasi najmłodsi,
nasze dzieci, nasza młodzież będzie tutaj oszlifowana, wydobyta, odkryta –
tak, aby za lat „x” mogły te osoby powiedzieć, że swoje pierwsze kroki stawiali
w Ostrowieckim Browarze Kultury. Panie Dyrektorze gratuluję! Przyjemnej
pracy na rzecz Ostrowca Świętokrzyskiego. I proszę wierzyć, że radni będą
wymagający i będą bacznie obserwować, i być czynnymi uczestnikami życia
kulturalnego w naszym mieście. Gratuluję i dziękuję bardzo.
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim –
J. Kowalczyk – Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za zaufanie. Myślę,
że podołam tej zaszczytnej funkcji. Natomiast, wsłuchując się w terminologię
sportową – przyszedłem do ekstraklasy. Tą ekstraklasą jest dzisiaj Ostrowiecki
Browar Kultury albo Miejskie Centrum Kultury. Natomiast chciałbym, żebyśmy
awansowali do ligi mistrzów. Więc myślę, że wspólnie tutaj z Państwem
Radnymi, Panem Prezydentem, z Urzędem Miasta, postaramy się stworzyć taką
instytucję, o której w Polsce będzie głośno. Obiecuję to Państwu. Postaramy się
tutaj wspólnie z załogą – dzisiaj pierwszy dzień pracy. Aczkolwiek już prawie
miesiąc w Ostrowcu Świętokrzyskim i mogę także zadeklarować, ze od tego
miesiąca jestem mieszkańcem Ostrowca Świętokrzyskiego i działam na jego
rzecz. Wszystkiego dobrego.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję Państwu bardzo.

Ad II/ Przedstawienie porządku obrad:
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnych punków naszej dzisiejszej pracy.
Przypominam Państwu o klauzuli RODO. Myślę, że wszyscy znamy ją już na
pamięć. Całość klauzuli informacyjnej znajduje się między innymi na drzwiach
sali obrad Rady Miasta.
Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi – przedstawienie
porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do zaproponowanego
porządku obrad. Bardzo proszę, Pan Prezydent.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Chciałbym dokonać korekty w punkcie IV: „Podjęcie uchwał w sprawie.”
Chciałbym zaproponować następujące zmiany. Zmiana pierwsza – po
podpunkcie 25, tj. po projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. wnoszę nowy
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
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Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r., jako podpunkt 26. Druga zmiana,
w związku z wniesionym nowym projektem uchwały w podpunkcie 27
w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2024. Proszę
wymienić oba załączniki wraz z u uzasadnieniem. Wszystkie powyższe
materiały Państwo Radni otrzymali przed sesją i przed posiedzeniem Komisji
Budżetu. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Szanowni Państwo!
Ja również chciałabym zaproponować Państwu Radnym rozszerzenie porządku
obrad. A konkretnie chodzi mi tutaj o punkt IV, czyli: ”Podjęcie uchwał
w sprawie”, o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu. I ja bym
proponowała tutaj, aby to był punkt 28. Ten projekt uchwały został Państwu
dostarczony na posiedzenia komisji. Mam nadzieję, że Państwo zapoznaliście
się z tym projektem uchwały. Czy jeszcze mamy jakieś zmiany?
Jeśli nie mamy zmian, to kto z Państwa jest za umieszczeniem w punkcie
czwartym porządku obrad, jako podpunktu 26 projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
2019 r. – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest
przeciw – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa się
wstrzymał – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
W wyniku głosowania Radni RM jednogłośnie opowiedzieli się za
umieszczeniem w porządku obrad – jako pkt IV ppkt 26 – projektu uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r. (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 2 do
protokołu).
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Będziemy teraz głosować
nad punktem dwudziestym ósmym. Kto z Państwa jest za umieszczeniem
w punkcie czwartym porządku obrad, jako podpunktu dwudziestego ósmego
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – proszę
o naciśniecie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał – proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. I kto jest przeciw – proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Widzę, że wszyscy jesteśmy
jednogłośnie za.
W wyniku głosowania Radni RM jednogłośnie opowiedzieli się za
umieszczeniem w porządku obrad – jako pkt IV ppkt 28 – projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 do
protokołu).
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Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Teraz zatem
przegłosujmy porządek obrad w całości, ze wszystkimi poprawkami. Bardzo
proszę – kto z Państwa jest za porządkiem obrad w tej postaci, jaką tutaj
przedstawiliśmy – bardzo proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto się wstrzymał – bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
I kto jest przeciw – proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję
bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.
Radni RM jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4
do protokołu):
III.
IV.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
23 lipca 2019 r., 9 września 2019 r., 20 września 2019 r. i 27 września 2019 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
wyboru ławników,
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego
(głosowanie)
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 1
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Henryka Sienkiewicza 67B,
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 3
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 37,
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 5
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A,
ustalenia kosztu jednej godziny usług opieki wytchnieniowej świadczonych
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” –
edycja 2019,
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego,
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2019 – 2021,
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia
komunalnego,
nadania nazwy drodze wewnętrznej,
zbycia działek gruntu,
bezprzetargowego wynajęcia działki, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
ul. Mieczysława Radwana,
zbycia nieruchomości,
zbycia nieruchomości,
zbycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu,
zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu,
zmiany treści służebności gruntowej,
zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
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19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

użyczenia miejskich obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz „KP KSZO 1929 Ostrowiec
Świętokrzyski”,
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 –
2020 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,
zamiaru udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu (głosowanie),
przyznania dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2019 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2019 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2019 – 2024,
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za I półrocze
2019 r.
VI.
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
VII. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych interpelacjach.
VIII. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 16 lipca do 18 października
2019 r.
IX.
Sprawy różne.
X.
Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
V.

Ad III/Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r., 9 września 2019 r., 20 września
2019 r. i 27 września 2019 r.:
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Punkt trzeci – przyjęcie
protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca
2019 r., 9 września 2019 r., 20 września 2019 r. i 27 września 2019 r. Protokoły
zostały przesłane Państwu drogą elektroniczną, były również dostępne
do wglądu w Biurze Rad Miasta. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi,
albo jakieś zapytania co do protokołów? Nie widzę, przechodzimy zatem
do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. – proszę o naciśnięcie przycisku
i podniesienie ręki. Kto jest przeciw – proszę o naciśnięcie przycisku
i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał – proszę o naciśnięcie przycisku
i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty.
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Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 5 do protokołu).
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przyjęcie protokołu
z sesji z dnia 9 września 2019 r. – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie
ręki kto z Państwa jest za przyjęciem tego protokołu. Kto z Państwa jest przeciw
– proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. I kto z Państwa się
wstrzymał – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam,
że protokół z sesji nadzwyczajnej z dnia 9 września br. został przyjęty
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2019 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Kto z Państwa jest
za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
20 września 2019 r. – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest
przeciw – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. I kto się wstrzymał
– proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Bardzo prosimy Pana
Marca jeszcze o wyrażenie opinii w tej sprawie. Dziękuje bardzo. Stwierdzam,
że protokół z sesji został przyjęty jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2019 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Kto z Państwa jest
za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
27 września 2019 r. – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest
przeciw – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. I kto się wstrzymał
– proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że protokół
z sesji z dnia 27 września 2019 r. został przyjęty jednogłośnie. Bardzo dziękuję.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2019 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Ad IV/Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – przechodzimy
do punktu czwartego, podpunktu pierwszego, czyli do podjęcia uchwały
w sprawie wyboru ławników. Projekt tej uchwały był opiniowany przez
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Komisję Samorządową. Proszę Przewodniczącego komisji o zapoznanie nas
z opinią komisji.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba - Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo dziękuję. Zanim
przystąpimy do wyboru ławników w imieniu Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników głos zabierze Pan Radny Włodzimierz Stec. Bardzo
proszę.
Radny Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach działając na podstawie art. 161 § 2 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych skierował
do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pisma z dnia 30 maja 2019 r.
i 28 czerwca 2019 r., w których podał liczbę ławników do Sądu Okręgowego
w Kielcach i Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy winni być
wybrani na kadencję 2020 – 2023 w ilości: 2 ławników do Sądu Okręgowego
w Kielcach, 18 ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
w tym 10 do Sądu Pracy. Prawo zgłaszania kandydatów na ławników
przysługiwało prezesom właściwych sądów, stowarzyszeniom, innym
organizacjom społecznym i zawodowym, zarejestrowanym na podstawie
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej
pięćdziesięciu obywatelom mającym czynne prawo wyborcze, zamieszkującym
stale na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Ławnikiem może być wybrany ten,
kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat,
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny,
ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada
co najmniej wykształcenie średnie. Do zgłoszenia kandydata na ławnika
dokonanego na karcie zgłoszenia należało dołączyć: informację z Krajowego
Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, oświadczenie kandydata,
że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie
kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach
opieki finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika oraz dwa zdjęcia zgodne
z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
osobistego. W terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. zgłoszono: 2 kandydatury
na ławnika do Sądu Okręgowego w Kielcach, 9 kandydatur na ławnika do Sądu
Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 12 kandydatur na ławnika do Sądu
Rejonowego – Sądu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zespół do spraw
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wyboru ławników, powołany uchwałą Nr XVI/73/2019 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r., dokonał oceny zgłoszonych
kandydatur na ławników na podstawie przedstawionej mu dokumentacji.
W czasie prac analizowano: czy zgłoszenia dokonał podmiot do tego
uprawniony, czy do zgłoszenia kandydata na ławnika zostały dołączone
wymagane dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia. W wyniku analizy
zgłoszeń stwierdzono, że wszystkie spełniają warunki formalne zawarte
w ogłoszeniu o naborze. W stosunku do wszystkich kandydatów na ławników
została zasięgnięta informacja od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Kielcach. Wynikało z niej, że wobec wszystkich zgłoszonych osób
nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań do pełnienia funkcji ławnika. Dlatego
też wszystkie osoby, które złożyły dokumenty zostały umieszczone na listach
stanowiących załączniki do projektu uchwały w sprawie wyborów ławników
do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim na kadencję 2020 – 2023 i uzyskały pozytywną opinię naszego
Zespołu. Spośród nich na dzisiejszej sesji musimy dokonać wyboru ławników
do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim oraz Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim –
Sądu Pracy. Dziękuje.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Szanowni Państwo!
Rozpoczynając procedurę wyboru ławników musimy powołać Komisję
Skrutacyjną. Bardzo proszę zatem Państwa Radnych o zgłaszanie kandydatur
do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę Pan Łata.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Radni!
Chciałbym zgłosić do Komisji Skrutacyjnej pracującej przy liczeniu głosów
w wyborach ławników: Pana Radnego Choinkę, Pana Radnego Strojnego i Pana
Radnego Zawadzkiego. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę
Pan Kaszuba.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Pragnę zgłosić do pracy w Komisji Skrutacyjnej Panią Radną Grażynę Maj.
Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Czy są jeszcze jakieś inne
kandydatury? Nie widzę. Zatem mamy skład komisji czteroosobowy, tak?
Zatem pytanie do każdego z Państwa z osobna. Czy Pan Radny Stanisław
Choinka wyraża zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej?
Radny St. Choinka – Wyrażam zgodę.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy Pan Radny
Daniel Strojny wyraża zgodę na udział w Komisji?
Radny D. Strojny – Tak, wyrażam.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję bardzo. Pan
Radny Artur Zawadzki – czy wyraża zgodę na udział w Komisji?
Radny A. Zawadzki – Wyrażam.
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Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Pani Radna
Grażyna Maj wyraża zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej?
Radna G. Maj – Tak, wyrażam.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję bardzo.
W takim razie bardzo proszę o przegłosowanie proponowanego składu Komisji
Skrutacyjnej. Już będziemy tak głosować całościowo, bym powiedziała.
Dobrze? Bardzo proszę Państwa Radnych o podniesienie ręki i naciśniecie
przycisku, jeżeli Państwo jesteście za pozytywnym zaopiniowaniem tej Komisji.
Jeżeli ktoś jest przeciw – bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku. Jeżeli ktoś się wstrzymał – proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku. Stwierdzam, że skład Komisji został jednogłośnie zaopiniowany
pozytywnie. Bardzo Państwu dziękuję.
Radni RM jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali zaproponowany skład
Komisji Skrutacyjnej (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 9 do
protokołu).
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę Komisję
Skrutacyjną o ukonstytuowanie się i wybranie ze swojego grona
przewodniczącego tejże Komisji. Rozumiem, że Komisja już ukonstytuowała
się. Zatem bardzo proszę o podanie nazwiska Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej.
Radny D. Strojny – Pani Przewodnicząca! Przewodniczącym Komisji
Skrutacyjnej został Pan Stanisław Choinka.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo serdecznie
dziękuję. Zatem, bardzo proszę Przewodniczącego, jak również całą komisję
o przygotowanie kart do głosowania. A na ten czas ogłaszam przerwę. Bardzo
Państwu dziękuję.
Przerwa w obradach sesji
od godz. 15.30 do godz. 15.40.

Rady

Miasta

Ostrowca

Świętokrzyskiego

Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Szanowni Państwo
wznawiamy obrady sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – p. St. Choinka – Informacja o sposobie
głosowania. Rada Miasta dokonuje wyboru ławników zwykłą większością
głosów w głosowaniu tajnym. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach ustalił
liczbę ławników, którzy winni być wybrani w wyborach z terenu Ostrowca
Świętokrzyskiego na kadencję 2020-2023 w ilości: 2 ławników do Sądu
Okręgowego w Kielcach, 18 ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim w tym 10 do Sądu Pracy. Głosowanie odbywa się na kartach
do głosowania na których nazwiska kandydatów umieszczone są w porządku
alfabetycznym. Głosujący w stosunku do każdego z kandydatów będzie miał do
wyboru jedną z opcji: „tak”, „nie”, „wstrzymuję się od głosu. Głos oddaje się
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poprzez postawienie znaku „x” w odpowiedniej rubryce przy każdym nazwisku.
Głos będzie ważny jeżeli: na karcie do głosowania w rubryce „tak” znaków „x”
jest nie więcej niż ustalona liczba mandatów. Może być mniej. Liczba
mandatów wynosi: 2 mandaty do Sądu Okręgowego w Kielcach, 8 mandatów
do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i 10 mandatów do Sądu
Rejonowego – Sądu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W stosunku
do każdego z kandydatów głosujący dokonał wyboru, to jest – wybrał jedną
z trzech możliwych opcji. Głos będzie nieważny jeżeli: wyboru dokonano na
karcie innej niż opatrzona pieczęcią miasta Rady Miasta w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Zawiera ilość znaków „x” w rubryce na „tak” większą niż
liczba przyznanych mandatów. Jeżeli nie dokonano wyboru jednej z możliwych
opcji nawet w stosunku do jednego z kandydatów. W przypadku postawienia
więcej, niż jednego znaku „x” przy nazwisku jednego kandydata. Czy te
objaśnienia są dla Państwa Radnych zrozumiałe? Tak? Dziękujemy.
Przystępujemy do opieczętowania urny wyborczej (urna została przygotowana
przez członków Komisji Skrutacyjnej – zamknięta i opieczętowana.)
Nazwiska radnych będzie czytała Pani Przewodnicząca. Państwo Radni
będziecie podchodzić, odbierać karty do głosowania i zajmowali miejsce,
i głosowali za kotarą.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Zaczynamy.
Pan Stanisław Choinka.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – St. Choinka wyczytywał
kolejno nazwiska radnych, radni otrzymywali karty do głosowania, dokonywali
wyboru ławników i wrzucali głosy do urny.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – M. Woźnicka – Kuzdak – Zapraszam
Komisję Skrutacyjną do dalszej pracy. Ogłaszam przerwę do czasu ogłoszenia
wyników przez Komisję Skrutacyjną.
Przerwa w obradach sesji
od godz. 16.20 do godz. 17.35.

Rady

Miasta

Ostrowca

świętokrzyskiego

Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Szanowni Państwo,
wznawiamy obrady. Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
o przedstawienie wyników głosowania wyborach na ławników do Sądu
Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
na kadencję 2020 – 2023.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – p. St. Choinka – Protokół Komisji
Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskimi
w dniu 28 października 2019 r. dla przeprowadzenia wyborów ławników
na kadencję w latach 2020 – 2023. Komisja Skrutacyjna w składzie: Stanisław
Choinka – Przewodniczący Komisji, Grażyna Maj – członek Komisji,
Daniel Strojny – członek Komisji, Artur Zawadzki – członek Komisji –
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stwierdza co następuje. Na sesji obecnych jest dwudziestu jeden radnych
na ogólny stan dwudziestu trzech. Stwierdza się kworum do podejmowania
prawomocnych uchwał. W wyniku głosowania, obliczenia głosów – Komisja
Skrutacyjna stwierdza, że na zgłoszoną listę kandydatów na ławników do Sądu
Okręgowego w Kielcach głosowało radnych dwudziestu jeden, głosów
ważnych oddano dziewiętnaście, głosów nieważnych oddano dwa. Kandydaci
otrzymali następującą ilości głosów: Łukawska Dorota Marzena za – 17,
przeciw – 2, wstrzymujących się – 0; Żelazna Elżbieta za – 15, przeciw – 4,
wstrzymujących się 0. Komisja stwierdza, że na ławników do Sądu Okręgowego
w Kielcach większością głosów zostały wybrane następujące osoby: Łukawska
Dorota Marzena i Żelazna Elżbieta. Na zgłoszoną listę kandydatów
na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim głosowało
radnych dwudziestu jeden, głosów ważnych oddano osiemnaście, głosów
nieważnych oddano trzy. Kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:
Brodalka Milena: za – 12, przeciw – 3, wstrzymujących się – 3; Gruszka
Izabela Katarzyna: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1; Konderak
Katarzyna Sylwia: za – 15, przeciw – 2, wstrzymujących się – 1; Łucki
Leszek: za – 9, przeciw – 6, wstrzymujących się – 3; Piechota Mariusz: za –
14, przeciw – 3, wstrzymujących się – 1; Stawiarski Stanisław: za – 7, przeciw
– 7, wstrzymujących się – 4; Surmańska Izabela: za – 15, przeciw – 2,
wstrzymujących się – 1; Szklanowska Janina Regina: za – 12, przeciw – 3,
wstrzymujących się – 3; Ślipka Małgorzata Barbara: za – 16, przeciw – 1,
wstrzymujących się – 1.
Komisja stwierdza, że na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim większością głosów zostały wybrane następujące osoby:
Brodalka Milena, Gruszka Izabela Katarzyna, Konderak Katarzyna Sylwia,
Łucki Leszek, Piechota Mariusz, Surmańska Izabela, Szklanowska Janina
Regina, Ślipka Małgorzata Barbara.
Na zgłoszoną listę kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim – Sądu Pracy głosowało radnych – 21, głosów
ważnych oddano – 15, głosów nieważnych oddano – 6. Kandydaci otrzymali
następujące ilości głosów: Cieślak Magdalena: za – 11, przeciw – 1,
wstrzymujących się – 3; Gęborys Teresa Władysława: za – 8, przeciw – 4,
wstrzymujący się 3; Iracka Mirosława Halina: za – 14, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 1; Mordon Teresa: za – 10, przeciw – 3, wstrzymujących
się – 2, Poduszczak Agnieszka Stefania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących
się – 2; Potocka Małgorzata Ewa: za – 12, przeciw – 2, wstrzymujących się –
1; Skrucha Kazimierz: za – 11, przeciw – 3, wstrzymujących się – 1;
Storzysz Ewa Agata: za – 10, przeciw – 3, wstrzymujących się – 2;
Szczepanek Hanna Grażyna: za – 9, przeciw – 3, wstrzymujących się – 3;
Szymański Sławomir: za – 12, przeciw – 2, wstrzymujących się – 1;
Trapcia Małgorzata Teresa za – 10, przeciw – 3, wstrzymujący się – 2;
Wesołowski Jan Bogusław: za – 9, przeciw – 4, wstrzymujących się – 2.
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Komisja stwierdza, że na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim – Sądu Pracy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
większością głosów zostały wybrane następujące osoby: Cieślak Magdalena,
Iracka Mirosława Halina, Mordon Teresa, Poduszczak Agnieszka Stefania,
Potocka Małgorzata Ewa, Skrucha Kazimierz, Storzysz Ewa Agata, Szymański
Sławomir, Trapcia Małgorzata Teresa.
W związku z tym, iż kandydaci: Szczepanek Hanna Grażyna
i Wesołowski Jan Bogusław otrzymali jednakową liczbę głosów „za”, zgodnie
z § 117 pkt 7 Uchwały Nr LVI/600/2006 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, przeprowadza się następną turę wyborów. Ostrowiec Św., dnia
28 października 2019 r. Podpisy członków Komisji: Stanisław Choinka,
Zawadzki Artur, Grażyna Maj, Daniel Strojny (Protokół Komisji Skrutacyjnej
z wyboru ławników stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Pani Przewodnicząca II tura. Szanowni Państwo! Na liście już teraz na wybory
ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu będą dwie osoby, również w
kolejności alfabetycznej. Będę wyczytywał radnych, którzy będą głosować. Pani
Przewodnicząca może Pani pierwsza mnie wyczytać?
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Jako pierwszy po kartę
do głosowania podchodzi Pan Stanisław Choinka.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – p. St. Choinka – Szanowni Państwo!
Tylko przypomnę, że przy każdym nazwisku głosujemy i zaznaczamy swoje
stanowisko. Proszę o wybranie odpowiedniego i głosować na jedną osobę,
tzn. przy jednej osobie stawiamy jeden znak, przy każdej. Dziękuję.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – St. Choinka wyczytywał
kolejno nazwiska radnych, radni otrzymywali karty do głosowania, dokonywali
wyboru ławników i wrzucali głosy do urny.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Zapraszam w takim razie
Komisję do dalszej pracy i ogłaszam przerwę do czasu ogłoszenia wyników
głosowania. Dziękuję.
Przerwa w obradach sesji trwała od godz. 17.49. do godz. 17.57.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Wznawiamy obrady.
Proszę Komisję Skrutacyjną o ogłoszenie wyników głosowania dodatkowego
w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy na kadencję
2020 – 2023.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – p. St. Choinka – Protokół Komisji
Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
w dniu 28 października 2019 r. dla przeprowadzenia wyborów ławników
na kadencje w latach 2020 - 2023. Komisja Skrutacyjna w składzie: Stanisław
Choinka – Przewodniczący Komisji, Grażyna Maj – członek Komisji,
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Daniel Strojny – członek Komisji, Artur Zawadzki – członek Komisji –
stwierdza co następuje. Na sesji obecnych jest dwudziestu radnych
na ogólny stan dwudziestu trzech. Stwierdza się kworum do podejmowania
prawomocnych uchwał. W wyniku głosowania i obliczenia głosów – Komisja
Skrutacyjna stwierdza, że w II turze wyborów ławników do Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim – Sądu Pracy głosowało radnych 20, głosów
ważnych oddano 17, głosów nieważnych oddano 3. W II turze wyborów
kandydaci otrzymali następujące ilości głosów: Szczepanek Hanna Grażyna: za
– 7, przeciw – 10, wstrzymujących się – 0; Wesołowski Jan Bogusław:
za – 10, przeciw – 7, wstrzymujących się – 0. Komisja stwierdza, że w II turze
wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim –
Sądu Pracy do orzekania z zakresu Prawa pracy większością głosów został
wybrany Jan Bogusław Wesołowski. Ostrowiec Świętokrzyski 28 październik
2019 r. I tutaj podpisy członków Komisji (Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik nr 11 do protokołu). Dziękuję Państwu.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję Bardzo.
Szanowni Państwo! Dokonując wyboru w głosowaniu tajnym, tym samym
jednocześnie podjęliśmy uchwałę w sprawie wyboru ławników.
Patrz uchwała Nr XXI/105/2019 - załącznik nr 12 do protokołu.
2)
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
zatem do punktu drugiego. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego. Szanowni Państwo!
Do Przewodniczącej Rady Miasta wpłynęła rezygnacja Radnego Mateusza
Czeremchy z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym
zasadne jest przyjęcie niniejszego projektu uchwały. Proszę o przegłosowanie
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej i jej przewodniczącego. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem
tej uchwały – proszę o naciśniecie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest
z Państwa jest przeciw – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto z Państwa się wstrzymał – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie
ręki. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/106/2019 - załącznik nr 14 do protokołu.
3) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do punktu trzeciego – stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ostrowcu
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Świętokrzyskim ul. H. Sienkiewicza 67B. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu. Proszę
Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii – Pan Mariusz Łata, bardzo
proszę.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Pani Przewodnicząca! Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo dziękuję.
Czy mają Państwo jakieś uwagi, czy zapytania do projektu uchwały? Bardzo
proszę – Pan Radny Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie
Prezydenci! Szanowni Goście! Ja chciałem się zwrócić z takim pytaniem –
co się stało z mieniem po szkołach zlikwidowanych. Dotyczy to wszystkich
trzech szkół. Otóż, czy, czy to mienie zostało przekazane, zniszczone,
zlikwidowane lub w inny sposób zagospodarowane? Jeżeli nie jest możliwe
udzielenie odpowiedzi na tej sesji ustnie – prosiłbym o odpowiedź pisemną.
Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę Pana
Wiceprezydenta. Bardzo proszę Pana Prezydenta o zajęcie stanowiska.
Dziękuję.
Prezydent J. Górczyński – Jak zdążyłem usłyszeć – Pan Radny chciał na piśmie
– dostanie na piśmie. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo dziękuję. Czy są
jeszcze jakieś pytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie ma, zatem
przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej
uchwały proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest
przeciw proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa się
wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo.
Uchwała została zaopiniowana jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ostrowcu
Świętokrzyskim ul. H. Sienkiewicza 67B (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 15 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/107 /2019 – załącznik nr 16 do protokołu.
4) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Punkt czwarty –
podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu
Świętokrzyskimi os. Słoneczne 37. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu. Proszę Przewodniczącego
Pana Mariusza Łatę o przedstawienie opinii komisji.
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Pani Przewodnicząca! Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała
również projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś pytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, zatem
przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem
uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego
Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskimi os. Słoneczne 37 –
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została
zaopiniowana jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu
Świętokrzyskim os. Słoneczne 37 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
nr 17 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/108 /2019 – załącznik nr 18 do protokołu.
5) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego punktu – podjęcie uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 5
w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 26a. Projekt tej uchwały był
opiniowany przez Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu. Zatem
proszę Pan Mariusza Łatę – Przewodniczącego – o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś pytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, zatem
przechodzimy. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 5
w Ostrowcu na ul. Sandomierska 26a. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem
uchwały proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest
przeciw proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał?
Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu
Świętokrzyskim ul. Sandomierska 26 (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 19 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/109 /2019 – załącznik nr 20 do protokołu.
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6) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny
usług opieki wytchnieniowej świadczonej w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową i Komisję
ds. Rodziny. Proszę zatem Przewodniczących o przedstawienie komisji, opinii
komisji. Bardzo proszę – Przewodniczący Komisji Samorządowej – P. Kamil
Kutryba.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przewodniczący Komisji
ds. Rodziny P. Marek Giemza.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny RM – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś pytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, zatem
przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usług opieki wytchnieniowej
świadczonej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Programu „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2019. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem
uchwały proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest
przeciw proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał?
Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia kosztu jednej
godziny usług opieki wytchnieniowej świadczonej w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/110/2019 – załącznik nr 22 do protokołu.
7)
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Projekt
tej uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową i Komisję
ds. Rodziny. Proszę Przewodniczących o przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Samorządowej P. Kamil Kutryba.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przewodniczący Komisji
ds. Rodziny P. Marek Giemza.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny RM – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
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Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak - Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś pytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, zatem
przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/111 /2019 – załącznik nr 24 do protokołu.
8)
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Kolejny punkt,
to podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 - 2021. Projekt tejże uchwały
był opiniowany przez Komisję Samorządową i Komisję ds. Rodziny. Proszę
Przewodniczących o przedstawienie opinii komisji. Przewodniczący Komisji
Samorządowej P. Kamil Kutryba.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przewodniczący Komisji
ds. Rodziny P. Marek Giemza.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny RM – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
zatem przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2019 – 2021. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem
uchwały proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest
przeciw proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał?
Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2021
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/112 /2019 – załącznik nr 26 do protokołu.
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9)
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały, a będzie do projekt nr 9 – podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
mienia komunalnego. Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Wiceprzewodniczącego tejże komisji
P. Artura Zawadzkiego o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – p. A. Zawadzki
– Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
zatem przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia
komunalnego. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/113 /2019 – załącznik nr 28 do protokołu.
10) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego punktu – nadania nazwy drodze wewnętrznej. Projekt uchwały
był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisję
Samorządową. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Samorządowej
P. Kamila Kutrybę o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – I Wiceprzewodniczącego
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta p. Artura Zawadzkiego.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/114/2019 – załącznik nr 30 do protokołu.
11) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zbycia
działek gruntu. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Bardzo proszę Pana Wiceprzewodniczącego Artura
Zawadzkiego o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia działek
gruntu. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zbycia działek gruntu
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/115/2019 – załącznik nr 32 do protokołu.
12) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały – uchwała w sprawie bezprzetargowego
wynajęcia działki, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
ul. Mieczysława Radwana. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Bardzo proszę Pana Wiceprzewodniczącego Artura
Zawadzkiego o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego
wynajęcia działki, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mieczysława
Radwana. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Bardzo proszę Pan Czeremcha
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jeszcze o zabranie stanowiska w sprawie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam,
że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie bezprzetargowego wynajęcia
działki, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mieczysława Radwana
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 33 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/116/2019 – załącznik nr 34 do protokołu.
13) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Projekt tej
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
zatem Wiceprzewodniczącego Komisji o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam,
że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/117/2019 – załącznik nr 36 do protokołu.
14) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Czyli to jest
nasz punkt 14. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę Wiceprzewodniczącego Pana Artura Zawadzkiego
o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam,
że uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 37 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/118/2019 – załącznik nr 38 do protokołu.
15) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania
wieczystego działki gruntu. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Wiceprzewodniczącego Pana Artura
Zawadzkiego o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia prawa
użytkowania wieczystego działki gruntu. Kto z Państwa Radnych jest
za podjęciem tej uchwały proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto z Państwa jest przeciw proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zbycia prawa użytkowania
wieczystego działki gruntu (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 39
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/119/2019 – załącznik nr 40 do protokołu.
16) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do punktu kolejnego – punkt 16 – zbycia prawa użytkowania wieczystego
działek gruntu. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę Wiceprzewodniczącego Pana Artura Zawadzkiego
o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia prawa
użytkowania wieczystego działek gruntu. Kto z Państwa Radnych jest
za podjęciem tej uchwały proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto z Państwa jest przeciw proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zbycia prawa użytkowania
wieczystego działek gruntu (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 41
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/120/2019 – załącznik nr 42 do protokołu.
17) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały. To jest podpunkt 17 – podjęcie uchwały
w sprawie zmiany treści służebności gruntowej. Projekt uchwały był
opiniowany również przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Zatem bardzo
proszę Wiceprzewodniczącego o opinię.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany treści
służebności gruntowej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany treści służebności
gruntowej (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 43 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/121/2019 – załącznik nr 44 do protokołu.
18) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie zamiaru dokonania zmiany Statutu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji, wychowania, Kultury
i Sportu. Zatem proszę Pana Mariusza Łatę Przewodniczącego o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Pani Przewodnicząca! Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy mają
Państwo jakieś pytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Bardzo proszę
Pan Marzec.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Ja mam takie pytanie pośrednio związane z treścią omawianej uchwały,
mianowicie czy mamy pomysł na zagospodarowanie budynku
na ul. Wardyńskiego po bibliotece? No, właściwie tyle. Dziękuję.
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Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę. Czy Pan
Prezydent będzie mógł odpowiedzieć, czy ewentualnie przekaże komuś. To
bardzo proszę Pana Wiceprezydenta o zabranie stanowiska w sprawie. Dziękuję.
Wiceprezydent P. Dasios – Pani Przewodnicząca! Szanowna Rado! Z chwilą
przeniesienia się takiego zupełnego. Ten proces trwa przeniesienia tej naszej filii
czytelni głównej do budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury. Myślę, że tu się
Prezydent ze mną zgodzi, że budynek zostanie wystawiony, za zgodą Państwa,
do sprzedaży. Ponieważ jest to budynek jeszcze pamiętający czasy Saskich, nad
którym pieczę trzyma konserwator. On jest w dość takim stanie technicznym
średnim. Myślę, że szkoda byłoby marnowanie publicznych pieniędzy, żeby
przywrócić jego świetność. Myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie po prostu
jego sprzedaż.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy
odpowiedź jest wystarczająca? Tak? Czy macie jeszcze Państwo jakieś
zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie zamiaru dokonania zmiany Statutu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto z Państwa Radnych
jest za podjęciem uchwały proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto z Państwa jest przeciw proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zamiaru dokonania zmiany
Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 45 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/122 /2019 – załącznik nr 46 do protokołu.
19) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego punktu – punkt 19 – podjęcie uchwały w sprawie użyczenia
miejskich obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz „KP KSZO 1929
Ostrowiec Świętokrzyski”. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu oraz przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Mariusza Łatę o podanie opinii
komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. I bardzo proszę
Pana Wiceprzewodniczącego Artura Zawadzkiego o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy Państwo
Radni mają jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
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zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie użyczenia miejskich
obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz „KP KSZO 1929 Ostrowiec
Świętokrzyski”. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie użyczenia miejskich
obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz „KP KSZO 1929 Ostrowiec
Świętokrzyski” (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 47 do
protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/123/2019 – załącznik nr 48 do protokołu.
20) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do punktu 20 – czyli do podjęcia uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę
w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020
dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Projekt tej uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu oraz przez Komisję Strategii i Rozwoju
Miasta. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu Włodzimierza Steca
o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca!
Komisją Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo dziękuję. Proszę
Pana Artura Zawadzkiego Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju
Miasta o opinię.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – p. A. Zawadzki
– Komisja Strategii również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy Państwo
Radni mają jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 dla Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej
uchwały proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest
przeciw proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał?
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Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020 dla Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
w Ostrowcu Świętokrzyskim” (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
nr 49 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/124/2019 – załącznik nr 50 do protokołu.
21) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty
targowej. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu. Zatem
bardzo proszę Pana Przewodniczącego Włodzimierza Steca o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy Państwo
Radni mają jakieś zapytania, bądź uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę,
zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
opłaty targowej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Bardzo prosimy jeszcze Pana Marca,
Panią Morycińską o zabranie stanowiska w sprawie i mnie. Przepraszam bardzo.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty
targowej (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 51 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/125/2019 – załącznik nr 52 do protokołu.
22) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały – punkt 22 – czyli podjęcie uchwały w sprawie
zamiaru udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu oraz przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie
opinii komisji. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Komisji Budżetu
Włodzimierz Stec.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta Pan Artur Zawadzki.
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Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – A. Zawadzki –
Komisja Strategii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy Państwo
mają jakieś uwagi, bądź zapytania do projektu tej uchwały? Jeśli nie ma pytań,
to poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru udzielenia
pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu. Kto z Państwa Radnych
jest za podjęciem tej uchwały proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto z Państwa jest przeciw proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zamiaru udzielenia pomocy
finansowej Województwu Świętokrzyskiemu (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 53 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/126/2019 – załącznik nr 54 do protokołu.
23) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Kolejny punkt
naszej dzisiejszej sesji to punkt 23 – przyznanie dotacji celowej dla
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Projekt tej uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Włodzimierza
Steca o stanowisko tej komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca!
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy ktoś
z Państwa ma jakieś uwagi, bądź zapytania do projektu tej uchwały? Bardzo
proszę Pan Marcin Marzec.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Szanowni Goście! Ja próbowałem się dowiedzieć takich informacji już
na komisji ale nie do końca, jak gdyby uzyskałem taką odpowiedź, i może teraz
bym ponowił to pytanie. Mianowicie, chciałbym zapytać czy Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski jest jednym z nielicznych samorządów, które w ten sposób
wspiera placówkę onkologii w Kielcach? Czy jesteśmy właśnie takim
samorządem trochę wyjątkowym? Czy inne samorządy w województwie jakoś
solidarnie też wspierają w ten sposób Centrum Onkologii?
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Czy macie Państwo
jeszcze jakieś pytania? Zatem bardzo proszę o odpowiedź.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Jesteśmy miastem, które w wyjątkowy sposób rozumie misję Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii. I jak zauważył Pan Radny – to jest nasz gest. Przypomnę
Państwu, że w 2016 r. też Rada Miasta taki gest uczyniła. To jest jednak
odosobniony przypadek i tu nie wszystkie gminy idą w te ślady. W takich
trudnych chwilach, w takich trudnych sytuacjach, z jaką boryka się służba
zdrowia, to jest symboliczny gest. Na tyle nas stać, na te 100 tysięcy złotych,
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ale to jest też gest w formie podziękowania dla Świętokrzyskiego Centrum
Onkologii, ponieważ z ubolewaniem powiem, ale za każdym razem jak jestem
na rozmowach z prof. Stanisławem Góździem, to za każdym razem spotykam
przy wejściu, bądź na korytarzach kogoś z Ostrowca Świętokrzyskiego. I myślę,
że to jest ukłon od naszych mieszkańców dla Centrum Onkologii. I z tego
miejsca bardzo proszę Państwa Radnych, aby tak jednogłośnie tą dotację móc
przegłosować. Bardzo Państwu dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję Bardzo. Pan
Radny Mateusz Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Izbo! Panowie
Prezydenci! Szanowni Goście! Oczywiście jest to bardzo słuszna inicjatywa,
aby wspierać służbę zdrowia. Pieniądze wydane na służbę zdrowia są to
pieniądze bardzo dobrze wydane. Natomiast, również jak wszyscy wiemy, nasz
ZOZ, czyli nasz szpital powiatowy znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji.
Narasta zadłużenie. Pan Dyrektor Gruza zamierza zaciągnąć kredyt
w wysokości 27 milionów złotych na uregulowanie przeterminowanych
zobowiązań. Sytuacja jest bardzo poważna. Również Pan Dyrektor planuje
zamknięcie kilku oddziałów: otolaryngologii oraz Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego. Oba te oddziały regenerują straty. Tutaj nie sposób się nie zgodzić
z Panem Dyrektorem, że rachunek ekonomiczny rzeczywiście wskazywałby na
konieczność zamknięcia tych oddziałów. Natomiast, Zakład Opiekuńczo –
Leczniczy jest to szczególny oddział, gdzie trafiają osoby często w wieku
podeszłym. Jest t często jedyna możliwość fachowej opieki medycznej nad tymi
osobami. I zwracam się tutaj z prośbą, i apelem do Państwa Radnych, jak i do
Pana Prezydenta, aby w miarę możliwości również wspomóc nasz powiatowy
szpital. No, jest to tutaj nasza najbliższa lecznica, z której tak naprawdę
korzystamy wszyscy. Ponawiam swój apel. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję bardzo. Proszę
Pan Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Miałem się nie odzywać, ale tutaj Panie Prezydencie chwała tutaj, że te
pieniądze idą – te 100 tysięcy – na onkologię. Bo ja tam często ostatnio
jeździłem i tam ludzi z Ostrowca jest zatrzęsienie. A do Kolegi Radnego –
Panowie gdzieście byli, jak zadłużyliście szpital. Gdzieście byli? Macie przecież
– byli posłowie, senator. I można było przecież to, no.
Radny M. Czeremcha – Protestuję stanowczo! Proszę o przestrzeganie
regulaminu.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę
o zwracanie się do Przewodniczącej, a nie personalnie do radnych.
Radny Wł. Sajda – Szpital zadłużony przez Was był – 17 milionów. A teraz, no.
Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuje bardzo. Widzę,
że Pan Prezydent jeszcze chciał zabrać głos w sprawie. Bardzo proszę.
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Prezydent J. Górczyński – Króciutko, bo Pan Radny wywołał temat nie w tym
punkcie. Głosujecie Państwo za chwilę nad dotacją do szpitala Centrum
Onkologii. Natomiast, Radny Sajda ma stu procentową rację. Bo trzeba jasno
i wyraźnie powiedzieć, że ktoś do tego bałaganu doprowadził. Teraz Pani
Starosta próbuje ten bałagan ratować. Natomiast bez odpowiedzialności tych,
którzy przymykali oko, nie dbali, lekceważyli, nie pilnowali. I sytuacja narosła
do takiego momentu, jaki jest. Polecam lekturę dzisiejszej „Gazety
Ostrowieckiej”, gdzie też jasno i wyraźnie jest napisane, jakimi kontraktami
dysponuje szpital powiatowy w Ostrowcu w stosunku do innych szpitali. Więc,
zalecam tę troskę wszystkim. A przypomnę Państwu, i chcę też podziękować
Państwu, żeby już zamknąć dyskusję w tym punkcie, że miasto Ostrowiec
Świętokrzyski wyszło z inicjatywą. Daliśmy ponad 200 tysięcy na chirurgię. I to
Państwa była decyzja. Nie dalej, jak dzisiaj też 60 tysięcy na jedną z części
parkingu, które remontuje, i które buduje powiat ostrowiecki – więc, cały czas
staramy się wspierać. Ale to trzeba sobie odpowiedzieć jasno i wyraźnie – my
wspieramy, pomagamy. Natomiast, ktoś do tego bałaganu doprowadził. To nie
może być tak, że bez odpowiedzialności zadłużano szpital, doprowadzono do
takiego momentu do jakiego doprowadzono, a dzisiaj wszyscy mówią, że
ratujmy. Przepraszam bardzo, Radny Sajda ma rację – stu procentową rację
i dziękuję za ten obywatelski głos odwagi. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę
Pan Radny Mateusz Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Izbo! Nie jest tajemnicą,
że jestem członkiem Rady Społecznej obecnej kadencji szpitala ostrowieckiego.
Na ostatnim zebraniu Rady Społecznej obecny Pan Dyrektor Gruza zgodził się
ze mną, jakby potwierdził moje przypuszczenia, że większa część powstałego
zadłużenia w roku ubiegłym była wynikiem podwyżek wynagrodzenia
personelu, w tym przede wszystkim lekarzy. Pan Dyrektor Gruza zgodził się
również, że te podwyżki były konieczne, ponieważ mamy niedobór lekarzy.
Pan Dyrektor Gruza ma problem z obsadą lekarską. Pan Dyrektor powiedział,
że praktycznie na każdym oddziale ma braki personalne, jeśli chodzi o lekarzy.
I tutaj Panie Prezydencie, proszę się liczyć ze słowami. Naprawdę,
Pan wprowadza ciągle zły klimat. To nie służy naszemu szpitalowi. Nie wiem,
jak Pan rozumie moje słowa. Nie wiem, doprawdy nie jestem w stanie
zrozumieć. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Proszę Pan
Mariusz Łata.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Ja nie wiem, kto tu psuje klimat, bo ja
w tej uchwale, którą procedujemy, ja nie znalazłem w ogóle sformułowania
„ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski”. Więc, ta rozmowa jest w ogóle nie na temat.
Procedujemy uchwałę dotyczącą pomocy dla Świętokrzyskiego Centrum
Onkologii w Kielcach. Czytajmy ze zrozumieniem.
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Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo dziękuję. Bardzo
proszę Pan Prezydent.
Prezydent J. Górczyński – Tak ad vocem. Zawsze może Pan na mnie donieść, bo
ma Pan takich kilku kolegów, którzy brylują w tym temacie, w tej sprawie.
Natomiast, faktów nie da się oszukać. Jasno i wyraźnie…
Radny M. Czeremcha – Pan Prezydent obraża mnie i złożę odpowiednie
zawiadomienie, co się dzieje na tej sesji.
Prezydent J. Górczyński – Halo! Bardzo proszę. Proszę złożyć. Nie będzie
Pan jedyny, który składa.
Radny M. Czeremcha – Przywołuję Panią Przewodniczącą do porządku
na tej sesji.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę
o zachowanie – Panowie – kultury osobistej.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni –
jeszcze raz. Ten punkt w środę mógłby być procedowany, ponieważ w środę jest
sesja Rady Powiatu i tam jest właściwe miejsce ku temu, żeby o tym mówić.
Natomiast jeszcze raz – z tego miejsca mogę podziękować Pani Staroście
Marzenie Dębniak, że ma siłę próbować ratować to, do czego doprowadzono.
Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Ja przypominam
Państwu, że głosujemy, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyznania dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
w Kielcach. Rozumiem, że jakieś pytania jeszcze będą w tej sprawie? Bardzo
proszę Pan Karol Wójcik.
Radny K. Wójcik – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Ja w temacie
chciałem zapytać, czy już wiemy, czy już określono jaki przyrząd za te
100 tysięcy złotych zostanie zakupiony? To oczywiście padło na komisji, ale
może warto, żeby informacja przeszła do społeczeństwa.
Prezydent J. Górczyński – Tak, tutaj mamy informację od Pana Skarbnika –
aparatura medyczna – diatermia chirurgiczna o określonym symbolu. Ale myślę,
że symbol niewiele tutaj wniesie. Diatermia chirurgiczna.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo dziękuję
za odpowiedź. Czy jakieś pytania jeszcze są? Jeśli nie ma, to poddaję
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej
dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Kto z Państwa Radnych
jest za podjęciem uchwały proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto z Państwa jest przeciw proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej
dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 55 do protokołu).
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Patrz uchwała Nr XXI/127/2019 – załącznik nr 56 do protokołu.
24) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy do
kolejnego projektu w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu oraz
przez komisję strategii i Rozwoju Miasta. Proszę przewodniczących o podanie
opinii komisji – Pan Włodzimierz Stec – Komisja Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – W. Stec – Pani Przewodnicząca, Komisja
Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Pan Wiceprzewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta, Pan Artur Zawadzki, bardzo proszę
o opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję, czy Państwo
mają jakieś uwagi bądź zapytania o projektu uchwały? Nie widzę. Jeśli nie ma
pytań poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu. Kto z Państwa radnych jest za
podjęciem uchwały proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z
Państwa Radnych jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie
ręki. Kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 57 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/128 /2019 – załącznik nr 58 do protokołu.
25) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy do
punktu 25, czyli podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. Projekt
uchwały był opiniowany przez komisję Budżetu, proszę Przewodniczącego
Komisji o opinię Komisji – Pan Włodzimierz Stec.
Przewodniczący Komisji Budżetu – W. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję bardzo. Czy
ktoś z Państwa ma jakieś uwagi bądź zapytania? Nie widzę. Jeśli nie ma
żadnych pytań to poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o naciśnięcie przycisku
i podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych jest przeciw, proszę o naciśnięcie
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przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku
i podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 59 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/129 /2019 – załącznik nr 60 do protokołu.
26) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy do
kolejnego projektu uchwały to jest punkt 26 – podjęcie uchwały w sprawie
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r. Jest to nowy projekt uchwały wniesiony dzisiaj do
porządku obrad. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisje Budżetu zatem
proszę Pana Przewodniczącego Włodzimierza Steca o opinię tej Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – W. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Czy państwo mają jakieś
pytania bądź uwagi do projektu tej uchwały? Jeśli nie ma pytań poddaję pod
głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę o naciśnięcie
przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych jest przeciw, proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych się
wstrzymał, bardzo proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 61 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/130 /2019 – załącznik nr 62 do protokołu.
27) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy do
kolejnego projektu uchwały w sprawie, uchwała zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2019 – 2024. Przypominam Państwu Radnym
o wymianie załączników do uchwały oraz te uzasadnienia, które mieliśmy
również wymienione. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisje Budżetu
zatem proszę Pana Włodzimierza Steca – Przewodniczącego o opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – W. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy Państwo
mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. Jeśli nie
ma pytań poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2019 – 2024. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych się
wstrzymał proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że
uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2024 (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 63 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/131 /2019 – załącznik nr 64 do protokołu.
28) Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Szanowni Państwo,
zanim jednak przejdziemy do projektu uchwały dotyczącej skargi, chciałabym
przypomnieć Państwu Radnym o klauzuli RODO. Przy rozpatrywaniu tego
rodzaju projektów uchwały posługujemy się terminem „skarżący”, lub „osoba
skarżąca”. Nie wymieniamy tutaj nazwisk osoby, która złożyła skargę. Czyli
mamy punkt 28 – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt tej
uchwały był opiniowany przez wszystkie komisje działające w naszej Radzie.
Proszę zatem Przewodniczących Komisji o opinie. Bardzo proszę
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – Pan
Mariusz Łata.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Pan Włodzimierz Stec.
Przewodniczący Komisji Budżetu – W. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Wiceprzewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Pan Artur Zawadzki.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – A. Zawadzki –
Komisja Strategii również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przewodniczący Komisji
Samorządowej – Pan Kamil Kutryba.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przewodniczący Komisji
ds. Rodziny – Pan Marek Giemza.
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Przewodniczący Komisji ds. Rodziny M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – I w tym punkcie również
pragnę Państwa zapytać, czy są jakieś uwagi bądź zapytania do projektu tej
uchwały? Jeśli nie ma pytań poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę o naciśnięcie
przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych jest przeciw, proszę
o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych się
wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Stwierdzam, że
uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 65 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXI/132/2019 – załącznik nr 66 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – I w ten oto sposób
zakończyliśmy realizację punktu czwartego. Przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad, to jest do punktu numer V.
Ad V/Sprawozdanie z wykonania
Świętokrzyskiego za I półrocze 2019 r.:

budżetu

miasta

Ostrowca

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – M. Woźnicka – Kuzdak – Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za I półrocze
2019 r. (załącznik nr 67 do protokołu). Państwo Radni otrzymali taką
informację w materiałach na sesję. Temat ten był również przedmiotem obrad
wszystkich Komisji Rady Miasta. Otrzymaliśmy również Uchwałę VII Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Nr 106/2019
z dnia 17 września 2019 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za I półrocze 2019 r. (załącznik
nr 68 do protokołu). Pragnę Państwa zapytać, czy są jakieś uwagi, pytania do
sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za
I półrocze 2019 roku? Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad.
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Ad VI/Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – M. Woźnicka – Kuzdak – Punkt VI.
Mamy jakieś problemy techniczne? Dziękuję. Informacja z analizy oświadczeń
majątkowych. Państwo Radni powyższą informację otrzymali na posiedzeniach
Komisji (załącznik nr 69 do protokołu). Czy macie Państwo jakieś pytania do
tych informacji? Nie widzę.

Ad VII/Informacja
interpelacjach:

Przewodniczącej

Rady

Miasta

o

złożonych

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
zatem do punktu VII – informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych
interpelacjach. Szanowni Państwo radni, w okresie od 23 lipca do
25 października 2019 r. zgłoszono następujące interpelacje: Pan Andrzej Pałka –
4 interpelacje w dniu 23 lipca 2019 r., 4 interpelacje w dniu 27 września
2019 r., 4 interpelacje w dniu 15 października 2019 r. Radna Irena Renduda –
Dudek – 3 interpelacje w dniu 23 lipca 2019 r. Radna Joanna Pikus –
2 interpelacje 23 lipca 2019 r., 1 interpelacja w dniu 26 lipca 2019 r. Radny
Stanisław Choinka – 1 interpelacja 24 lipca 2019 r. Radny Artur Głąb –
1 interpelacja w dniu 5 sierpnia 2019 r., 2 interpelacje w dniu 23 sierpnia
2019 r., 2 interpelacje w dniu 18 października 2019 r., 1 interpelacja w dniu
23 października 21019 r. Radna Grażyna Maj – 1 interpelacja w dniu 9 sierpnia
2019 r., 1 interpelacja w dniu 25 października 2019 r. Radny Włodzimierz Sajda
– 5 interpelacji w dniu 25 sierpnia 2019 r. Radny Dariusz Kaszuba –
2 interpelacje w dniu 20 września 2019 r. Radny Kamil Kutryba – 3 interpelacje
w dniu 20 września 2019 r. Radny Mateusz Czeremcha – 1 interpelacja w dniu
23 września 2019 r. Radna Renata Duda – 1 interpelacja w dniu 23 września
2019 r. Radny Marek Giemza – 4 interpelacje w dniu 1 października 2019 r.,
1 interpelacja w dniu 8 października 2019 r. Radny Artur Zawadzki –
1 interpelacja w dniu 15 października 2019 r. Radny Mariusz Łata –
4 interpelacje w dniu 25 października 2019 r.
Wszystkie interpelacje zostały opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jak również zostały
przekazane Prezydentowi Miasta w celu nadania im dalszego biegu.

Ad VIII/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 16 lipca
2019 r. do 18 października 2019 r.:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do punktu VIII. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 16 lipca
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2019 r. do 18 października 2019 r. (załącznik nr 70 do protokołu). Czy ktoś
z Państwa Radnych ma jakieś pytania lub uwagi do Sprawozdania z prac
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego? Jeśli nie ma pytań
przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad IX/Sprawy różne:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – M. Woźnicka – Kuzdak – Jesteśmy już
w punkcie IX. Czy Państwo Radni mają jakieś zapytania? Bardzo proszę, Pan
Radny Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie
Prezydenci! Otóż moja wypowiedź będzie dotyczyła przestrzegania
postanowień Uchwały Rady Miasta z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie Statutu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji
Budżetu jak i również podczas poprzednich posiedzeń opiniowaliśmy wniosek
dotyczący delegacji radnych, wyjazd w delegację. No więc przytoczę treść § 49
ust. 1: „Delegowanie radnych reprezentujących Radę na wyjazd w delegacjach
krajowych i zagranicznych powinno odbywać się w drodze konsultacji pomiędzy
Przewodniczącym Rady a Przewodniczącymi Klubów Radnych”. Otóż
w obydwu przypadkach, z tego co mi wiadomo, takie konsultacje się nie
odbywały. Do wyjazdu na delegacje radnych desygnuje jednostronnie Pan
Prezydent, a Komisja Budżetu ma tylko za zadanie zaakceptować wydatek.
Tu się pojawia pytanie: czy Radni wyjeżdżają w celu reprezentowania Rady
Miasta, czy też są gośćmi Pana Prezydenta? Jeżeli reprezentują Radę Miasta,
to § 49 Statutu jest, nie jest przestrzegany, jest łamany. Natomiast jeżeli są
gośćmi Pana Prezydenta, to uważam, że wydatki delegacji nie powinny być
pokrywane właśnie z tego działu i paragrafu, który wskazywałem. Dlatego
proszę o szczegółowe wyjaśnienie tej sprawy, być może ja się mylę i być może
czegoś Panie Prezydencie nie doczytałem. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Pan Marcin
Marzec, bardzo proszę.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado!
Ja mam takie pytanie dotyczące sprawy bloku przy ulicy Polnej 3A. Z tego, co
pamiętam adres. Tam była kwestia tego, że mieszkańcy ubiegali się
o interwencję w sprawie… inwestycji zmieniającej formę ogrzewania tego
budynku z formy elektrycznej na jak gdyby klasyczne podłączenie do sieci
Miejskiej Energetyki Cieplnej. Chciałbym zapytać, czy coś w tej sprawie idzie
do przodu? Jak wyglądają sprawy? Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuje bardzo i bardzo
proszę o udzielenie odpowiedzi jeżeli jest to na tą chwilę możliwe.
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Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni! Tak od
końca do Radnego Marca – zapraszam na konsultacje do Dyrektora Dybca,
który zarządza tym budynkiem. Tam było wiele spotkań. Sprawa jest złożona.
Myślę, że szczegółowe informacje Dyrektor Łukasz Dybiec jako osoba
zarządzająca mieniem komunalnym w postaci mieszkań, powierzonym przez
gminę do ZUM – u. Natomiast w punkcie pierwszym – jeżeli jest zaproszenie na
Prezydenta, to jest to zaproszenie w moją stronę i ja dobieram skład osób, które
reprezentują mnie jako osobę, która dostała zaproszenie. Z przykrością muszę
stwierdzić, że zdecydowałem się z przyczyn innych odwołać ten wyjazd, więc
temat zdaje się być już nieaktualny. Natomiast popracujemy na zmianą tego
regulaminu, bo to jest 2006, czyli 13 lat. Może czas doprecyzować pewne
szczegóły. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję bardzo. Bardzo
proszę Pan Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie
Prezydenci! Kolejne mam zapytanie – ma związek z konferencjami prasowymi
organizowanymi przez Urząd Miasta. Otóż dowiedziałem się, że tylko niektóre
media są zapraszane na konferencje prasowe, że nie wszystkie media mimo
tego, że zgłaszają chęć uczestnictwa w konferencjach prasowych, a dotyczy
to Radia Kielce oraz portalu „Na Ostro”, że akurat te, przedstawiciele tych
mediów nie są zapraszani na konferencje prasowe. I prosiłbym o udzielenie
odpowiedzi – dlaczego tak się dzieje? Czy różnicujemy media, na lepsze, na
gorsze? Może na media, które warto i których nie warto zaprosić? Natomiast
uważam, że prawo jest równe dla wszystkich. To jest moje pierwsze pytanie.
Drugie pytanie jakby tutaj dotyczy potwierdzenia przez Pana Prezydenta – czy
decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11.10.2019 r.,
a dotycząca odmowy udzielenia informacji publicznej, chyba nie będę
precyzował, Pan Prezydent pewnie kojarzy tą decyzję? Nie. Dobrze, to
przypomnę. Decyzja została opublikowana na jednym z portali informacyjnych
i dotyczy wniosku z dnia 18.06.2019 r., w którym to osoba zainteresowana
zwróciła się do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej wysokości kosztów finansowych,
przeznaczonych przez Gminę w latach 2014 – 2018 oraz w okresie od stycznia
2019 r. do maja 2019 r. na publikację płatnych ogłoszeń, informacji, materiałów
promocyjnych, spotów, programów telewizyjnych, etc. w lokalnych mediach.
Z podziałem na podmioty. Nie będę może ich wymieniał, to nie jest
najistotniejsze. Po drugie – dotyczącej trybu wyboru… realizacji zadania
polegającego na publikacji płatnych ogłoszeń, informacji, materiałów
promocyjnych, spotów, programów telewizyjnych, etc. w lokalnych mediach.
Otóż osoba, która wystąpiła do Prezydenta Miasta spotkała się z odmową
udzielenia owych informacji, stąd też wpłynęło do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego odwołanie, w którym to Samorządowe Kolegium Odwoławcze
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w całości uchyliła decyzję organu pierwszej instancji tj. Gminy Ostrowiec
i sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Chciałbym
zapytać, czy sprawa została rozpatrzona i z jakim skutkiem? Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję bardzo. I bardzo
proszę o odpowiedź.
Prezydent J. Górczyński – Sprawa jest w toku. Zapraszam na spotkanie z Panią
Sekretarz – Anną Niedbałą, która reprezentuje mnie w tych tematach. Dziękuję
bardzo.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję, czy są jeszcze
jakieś zapytania? Bardzo proszę, Pan Radny Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani przewodnicząca, być może umknęło Panu
Prezydentowi moje pierwsze pytanie, dotyczące zapraszania na konferencje
prasowe. Proszę o udzielenie odpowiedzi.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę, Panie
Prezydencie.
Prezydent J. Górczyński – Jeżeli Pan myśli, że ja zapraszam osobiście to jest
Pan w dużym błędzie. Zapraszam do Pani Sekretarz.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę, Pan
Radny Czeremcha. Mam nadzieję, że to będzie już jedno z ostatnich pytań.
Radny M. Czeremcha – Oczywiście, jeżeli Pan Prezydent tylko zechce
odpowiedzieć. Otóż Pan Prezydent wdaje się w jakieś słowne gierki. Pan
Prezydent jest organem Gminy i wszelkie działania wszystkich pracowników,
czy to jest Pani Sekretarz, czy jest to naczelnik wydziału, czy jest to
wiceprezydent, czy jest to referent, tak naprawdę są te wszystkie czynności
wykonywane w imieniu Prezydenta. Stąd też pytanie kieruję do Pana Prezydenta
jako do właściwego organu. Jeżeli to Pani Sekretarz lub inna osoba udziela
takich zaproszeń, proszę o udzielenie odpowiedzi tu dzisiaj na tej sesji, dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę Pana
Prezydenta o zabranie głosu.
Prezydent J. Górczyński – Jestem bardzo zadowolony ze swoich
współpracowników, o czym świadczą nagrody, które dostaje Miasto Ostrowiec
Świętokrzyski od niezależnych gremium, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Bankowa”,
„Gazeta Prawna”, to są Uniwersytet Rzeszowski, wyjątkowe instytucje, które
nas doceniają i powiem, że mam pełne zaufanie do swoich pracowników,
obecnych na Sali Wiceprezydentów, Pana Skarbnika, Pani Sekretarz i naszych
Naczelników, Dyrektorów, Kierowników i naprawdę proszę mi wierzyć, że to
nie jest rolą Prezydenta dzwonić po redakcjach i zapraszać. No, z całym
szacunkiem, szanujmy się wzajemnie. Na piśmie Pan dostanie odpowiedź od
Pani Sekretarz, jaki to problem przyjść na drugie piętro, jaki jest pokój u pani,
Pani Sekretarz? Numer? 208 – zapraszam od 7.30 do 15.30, a na to nurtujące
pytanie dostanie Pan na piśmie odpowiedź podpisaną przez Panią Sekretarz,
która tymi tematami jako Dyrektor Urzędu Miasta zawiaduje. Dziękuję bardzo.
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Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, ja jeszcze proszę o chwileczkę uwagi, bo ja ma do Państwa
taką prośbę o uczestniczenie – Dzieci, nauczyciele i dyrektorzy ostrowieckich
przedszkoli mają zaszczyt zaprosić Radnych Rady Miasta na Koncert
Patriotyczny „Polska – Moja Mała Ojczyzna”, który odbędzie się w dniu
8 listopada br. godzinie 10.00, w Kinie „Etiuda”. Bardzo dziękuję. Rozumiem,
że nie ma już więcej pytań, zatem pozwolicie Państwo, że przejdziemy do
punktu X.
Ad X/Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – M. Woźnicka – Kuzdak – Zamykam XXI
Sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i dziękuję Państwu bardzo
za przybycie. Dziękuję bardzo.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 18.58.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Magdalena Połetek

Przewodniczyła:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Marta Woźnicka – Kuzdak

39

