PROTOKÓŁ NR XXIII/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 19 listopada 2019 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
p. Irena Renduda – Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności
prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 15.00.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta powitała obecnych na sesji.
W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1, 1a i 1b
do protokołu)
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
Wiceprezydent Miasta – Piotr Dasios
Wiceprezydent Miasta – Dominik Smoliński
Skarbnik Miasta – Sławomir Kijak
Sekretarz Miasta – Anna Niedbała

Nieobecni radni: R. Duda, K. Kutryba, M. Marzec, J. Pikus.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Radnych o zalogowanie się
do systemu. Szanowni Państwo, przypominam o tym, że w wypowiedziach nie
podajemy nazwisk osób trzecich. Informacja o RODO wisi na drzwiach tej Sali,
a więc myślę, że wszyscy już ją znamy – nie będę w szczegółach już mówiła
o tym.

Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dostaliśmy porządek obrad
dzisiejszej sesji – czy Państwo Radni mają uwagi i chcieliby coś wnieść
do porządku? Nie widzę, w takim razie dzisiaj w porządku mamy w zasadzie
jeden punkt projekt uchwały – jest to projekt uchwały dotyczący… Jedna osoba
się nie zalogowała do systemu. Już wszyscy. Już kontynuujemy. Więc jest to
projekt uchwały dotyczący zbycia nieruchomości położonej w osiedlu
Słonecznym 37 o pow. 0,8435 ha. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku?
W takim razie przechodzimy do realizacji tego jednopunktowego porządku
obrad.

Radni obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
III.
IV.

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ad III/ Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Projekt uchwały był przedmiotem
obrad Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji
o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała wspomniany
przez Panią projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I w takim razie – czy są
pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego
Artura Głąba.
Radny A. Głąb – Dziękuję Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado! Panowie
Prezydenci! Szanowni Państwo! Jesteśmy świeżo po posiedzeniu Komisji
Strategii, na której mięliśmy możliwość zapoznania się z proponowanymi
założeniami tej uchwały. I jakie wnioski płyną z tego posiedzenia? Tak myślimy
właśnie tutaj, że obecność Wojsk Obrony Terytorialnej w naszym mieście jest
wielką możliwością i szansą, na której Ostrowiec może zyskać w wielu
obszarach. Myślimy, że proponowane rozwiązania są dobre zarówno
dla wszystkich stron, czyli dla samorządu, dla społeczności lokalnej i dla
wojska. Na tej komisji mogliśmy też dowiedzieć się, że podatek od tej
proponowanej do sprzedaży nieruchomości mógłby rocznie wynosić w kwocie
wpływu 32 tys. zł. Dowiedzieliśmy się też, że kwota ze sprzedaży tej
nieruchomości wynosiłaby 7 mln 240 tys. zł. Tak, jak powiedziałem wcześniej,
są to bardzo dobre warunki, na których wszyscy tylko możemy skorzystać.
I w związku z tym, miałbym takie pytanie, być może nieco wyprzedzające tą
sprzedaż, ale na co zostałaby przeznaczona nadwyżka ze sprzedaży tej
nieruchomości? Czy już zastanawiano się w jaki sposób, bądź na jakie
inwestycje można by było odpowiednio wykorzystać? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Kto z Państwa
Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Poproszę Pana Prezydenta
o zabranie głosu.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Państwo! Cieszę się, że Radni PiS- u wreszcie doceniają pozytywne
działania Prezydenta i jego dbałość o interes miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Miło mi to słyszeć. Potwierdzam, to jest korzyść dla wszystkich, to jest bardzo
dobra rzecz. Natomiast też chcę tu wyjść – oficjalnie powiedzieć – Państwo
w dokumentach wyrażacie, za chwile wyrazicie zgodę na zbycie tej
nieruchomości – nie jest napisane komu. Więc wiemy, że to jest pod Wojska
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Obrony Terytorialnej. Natomiast procedura administracyjna jest określona,
stąd najpierw pierwsza zgoda Państwa, później jest decyzja – zarządzenie
Prezydenta Miasta, wywieszenie na 21 dni do oficjalnej wiadomości o zbyciu tej
nieruchomości i dopiero później protokolarne ustalenia przed tym, jak gdyby
aktem notarialnym i dopiero przeniesienie ewentualne własności po zapłaceniu
całej kwoty. Troszkę większej tej kwoty, ale to tam w drobiazgach, na rzecz
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Miałem przyjemność rozmów z Panią
Przewodniczącą Martą Woźnicką – Kuzdak, bo ona reprezentuje tę część
osiedla „Słonecznego” i to, jak gdyby, na jej terenie ten obiekt się znajduje. I to
do niej było najwięcej pytań od mieszkańców, ona była tu najbardziej
zainteresowana, aby mieć pełny obraz, pełną wiedzę. Strategię rozmów z taką
instytucją poważną, państwową, jak wojsko – no, jest określona. Wojsko
obowiązują bardzo rygorystyczne, ostre przepisy – więc, ja też tutaj nie chcę
wychodzić i mówić o tych negocjacjach. Jest to zgodnie z przepisami, jest to
według określonych procedur i cieszę się bardzo, i jestem niezmiernie rad, że
służby wojskowe bardzo rozsądnie pochodzą do wydatkowania publicznych
pieniędzy. Mogę tylko i wyłącznie zacytować Państwu jedno zdanie z pisma
oficjalnego: „Stan techniczny przy nieruchomości przy ul. Antoniego Hedy
„Szarego” 8 uniemożliwia dyslokacje pododdziałów X Świętokrzyskiej Brygady
Obrony Terytorialnej w tym kompleksie.” To jest tak, jakby jeden cytat. Chce
pokazać, że ta inicjatywa i współpraca, bardzo rozsądna współpraca
zaowocowała tym, co za chwilę się ziści i potwierdzam, że to będzie z korzyścią
dla wszystkich. Obiekt będzie utrzymany, obiekt będzie użytkowany, obiekt
będzie tętnił życiem. I co do tego chyba nikt tutaj na Sali nie ma wątpliwości, że
jest to z korzyścią. Każda jednostka zewnętrzna, która jak gdyby przybędzie
do Ostrowca Świętokrzyskiego, generuje też dodatkowe zatrudnienie.
I chcę podzielić się z Państwem też pozytywną informacją – mamy zapowiedź
kolejnej rozbudowy, kolejnego zakładu pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dzisiaj mogę powiedzieć, że jeden z właścicieli już zapowiedział i prowadzi
rozmowy na temat rozbudowy budynku o kolejne 2 000 m2 powierzchni
produkcyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. To bardzo cieszy, to bardzo
pozytywne dlatego, że jak Państwo spojrzycie na to, co się dzieje dookoła, to
gospodarka hamuje. Nie napawa to optymizmem. Podam przykład –
Starachowice i zwolnienia w „MAN-ie”, zwolnienia w kolejnej firmie PKC –
mogłem przekręcić nazwę, więc pokazuję tutaj – Radny Strojny potwierdza, że
to faktycznie ma miejsce. No i macie też Państwo informację prasowe – Nowa
Huta i wygaszony piec. Nie chcę sobie wyobrażać, co by się zadziało,
gdybyśmy mieli w Ostrowcu taką dyskusję na temat wygaszenia Celsy Huty,
więc dbamy o to. Budujemy tam pozytywną markę i myślę, że taka jednostka,
jak Wojska Obrony Terytorialnej w Ostrowcu jest z korzyścią dla nas
wszystkich. Z tego miejsca chcę tu do Państwa zawnioskować o poparcie tej
inicjatywy.
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Natomiast, co do punktu drugiego, to mogę Państwu z całą stanowczością
zapowiedzieć za pośrednictwem prasy, mediów przekazać, że nie zdecyduję się
na rozdanie tych pieniędzy, nie będzie, nie będą te pieniądze roztrwonione, nie
mogą być zmarnowane, bo myślimy o przyszłości Ostrowca. Myślimy
o przyszłych pokoleniach. Niestety, to jest odosobnione myślenie. Natomiast,
cieszę się, że wspólnie z Państwem mogę reprezentować taki gospodarczy styl
działania i zapewniam Państwa, że te pieniądze będą przeznaczone z korzyścią
i one mają zaprocentować. Nie chcę dzisiaj mówić – wpłynie określona kwota
na konto, wtedy udzielę szerszych informacji. To jest takie na razie – nie
dzielimy skóry na chodzącym niedźwiedziu. Będzie wpływ, będzie rozmowa.
Na pewno zwrócę się do Rady z kolejną propozycją dobrą dla Ostrowca
Świętokrzyskiego, ale z myślą na przyszłą perspektywę. Jeszcze raz powtórzę –
to nie jest problem rozdać tu i teraz, i mieć poklask. Szybko moglibyśmy wysłać
wszystkie mieszkanki Ostrowca w wieku 65 w górę nad morze, a wszystkich
panów wysłać w góry – na przykład, albo odwrotnie. No i pożytek częściowy –
no chwila rozrywki, dwa tygodnie. Ale nie o to chodzi. Więc, na pewno te
pieniądze zostaną bardzo mocno przeznaczone na konkretne rzeczy. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
chciałby? Proszę Radny D. Kaszuba.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Szanowni Państwo! To chyba dobra wiadomość, którą słyszymy dzisiaj, chociaż
tak naprawdę o niej dowiedzieliśmy się z wczorajszej prasy lokalnej. Zaś tak
wspominając to, co było kiedyś w naszym mieście, to chyba Ostrowiec nie miał
nigdy dużego szczęścia do tego, by na jego terenie stacjonowała jakaś jednostka
wojskowa. Wiadomo, w czasach poprzedzających I wojnę światową były to
wojska rosyjskie na terenie dawnego „Gambo”. Później na przełomie lat
sześćdziesiątych – siedemdziesiątych mięliśmy w naszym mieście batalion
Wojsk Obrony Terytorialnych Kraju. To była taka innego zupełnie typu
jednostka na Targowej i przy obecnie Nowym Zakładzie, bo pomnik tej
jednostki stoi na terenie dzisiejszych zakładów Remondisu. To jest chyba
pomnik tej jednostki dokładnie, która tam stacjonowała. Zaś chyba możemy być
pewni, że Ministerstwo Obrony Narodowej rozsądnie dysponuje swoimi
środkami. Nie ma do tego chyba żadnych wątpliwości. Na pewno można
wyrazić radość, że ten piąty rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej
– pojawią się w naszym mieście. Jest to inicjatywa, o której już jakiś czas temu
mówiono w bardzo różnym kontekście – często negatywnym. Mamy chyba
doskonałą pamięć, jeżeli chodzi o ten aspekt. Cieszę się, że przybiera ta
inicjatywa już realny, bardzo realny kształt. I w związku z tym moje pytanie –
Pani Przewodnicząca, czy jest jakiś przewidywany termin, którym wojsko się
posługuje co do pojawienia się w naszym mieście. Jeśli jest takowy, bardzo
proszę o informację. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Panie Prezydencie
o zabranie głosu.
Prezydent J. Górczyński – To pytanie należy przekierować do tych, którzy kupią
tą jednostkę, kupią ten obiekt i udzielą odpowiedzi. Nie czuję się upoważniony
do takiej odpowiedzi.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Radny M. Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie
Prezydenci! Szanowni Goście! Nie chciałbym powtarzać, ale to rzeczywiście
jest to bardzo dobra wiadomość dla Ostrowca. Chciałbym też postawić akcent
na taki aspekt bezpieczeństwa miasta. Wojska Obrony Terytorialnej są też – ich
zadaniem jest nie tylko wykonywanie takich stricte zadań wojskowych, ale
również i przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. Takie przykłady już
dobrze widzieliśmy na południu kraju, chociażby w tym roku. I również cieszę
się, że Gmina Ostrowiec zostanie zasilona pokaźną kwotą pieniędzy, budżet
zostanie wsparty. Natomiast, chciałbym też podziękować wszystkim, którzy się
angażowali w to, aby zachęcić Ministerstwo Obrony Narodowej do lokalizacji
batalionów WOT-u w Ostrowcu. W sposób szczególny chciałem podziękować
również radnym poprzedniej kadencji Rady Powiatu i Zarządowi Powiatu
poprzedniej kadencji, Staroście Zbigniewowi Dudzie, którzy poprzez
przekazanie tej nieruchomości przy ul. Hedy „Szarego” – to przyczyniło się to
faktu, że wojsko się zainteresowało dalej naszym miastem. To był taki magnes,
który to wojsko przyciągnął i teraz gmina może na tym skorzystać. No również
wkład Pana Senatora Rusieckiego był tutaj bardzo, bardzo duży, jako
Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Senatu mocno lobbował
za obecności WOT–u w naszym mieście. Jak wiemy wiele miast liczyło na to,
że ten batalion znajdzie się na ich terenie. Natomiast, no my mieliśmy to
szczęście, że też wiele osób zabiegało o to, o tych wspomnianych. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę Radnego Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
No tu już znowu polityka wchodzi – czyja to zasługa? No, Panowie – zasługa, to
jeszcze nie można powiedzieć, że to tak, jak Wy mówicie, że Pana Senatora
Rusieckiego. No to, jaka zasługa Pana Senatora, jak ja tyle razy mówiłem –
kiedy będzie i w kiedy będzie to wojsko? A wojsko nigdy tam, gdzie była
lokalizacja – nigdy by nie powstało. No nigdy. Tu wtedy, jak będzie już wojsko
w Ostrowcu, to można powiedzieć czyja to zasługa. A nie teraz, żeby
przypisywać Staroście Dudzie? No, Panowie skończmy tą politykę. Tylko
uczciwie trzeba mówić czyja zasługa i w kiedy to będzie. A tak, to no – jak to
możemy mówić. Pytałem się w kiedy będzie wojsko w Ostrowcu – nigdy czasu
i dnia – nie było odpowiedzi, tylko – „a może będzie, a może będzie i będzie”.
Jeszcze nie można dzielić skóry na niedźwiedziu – czy tam właśnie będzie.
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Jak będzie, to będzie zasługa nas wszystkich. Nas wszystkich, którzy zagłosują
za tą uchwałą. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Radny Andrzej Pałka.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Koleżanki,
Koledzy Radni! Mili Goście! Ja nie będę historii powtarzał, bo tu mój kolega
bardzo ładnie ujął, żeby nikogo nie zrazić, a przedstawić jak wygląda
rzeczywistość. A ja powiem dalej – cieszy jedno, że Pan Prezydent nie widzi jak
rozłożyć środki, żeby je „przejeść” – przepraszam za cudzysłów, w cudzysłowie
biorę to słowo – tylko patrzy na to, jak inwestować przyszłościowo. Na pewno
oglądamy media, widzimy co się dzieje w Europie i nie tylko – spowolnienie
wielkie, zaczynają się kryzysy powoli. Na razie cicho jest, a za niedługo upłynie
prawda gdzieś pierwszy kwartał przyszłego roku i będziemy to odczuwać,
być może i my też tutaj na miejscu. Zawsze po czasie się dowiadujemy.
I chwała, że takie jest podejście Pana Prezydenta. A myślę, że i my to zapewne
wesprzemy, bo myślę, że w tych paru słowach, w tych paru zdaniach
wypowiedzianych przez Pana Prezydenta – jak on to widzi. I też zastrzega,
że nie będzie chciał je rozdać, to myślę, że jest to wykładnia zdrowa. A to co
powiedziane tu na sali – często jest to realizowane, to nie to, że coś jest – chyba,
że jakieś przeszkody typu aura pogodowa. Jeśli są drogi – przesuwa się
w czasie, albo jakieś inne okoliczności, gdzieś sprzeciwy – to co blokuje. Ja się
nawet nie dziwię nawet Panu Prezydentowi, że nawet podejmując jakieś
zadanie, a brakuje zgody na tym terenie, no to wstrzymuje i realizuje tam, gdzie
ta zgoda jest. I chwała temu i myślę, że tak to powinno wyglądać. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś jeszcze z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie poddaję pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w Ostrowcu Świętokrzyskim w osiedlu Słonecznym 37. Kto jest za podjęciem
tej uchwały podnosi rękę i naciska przycisk. Kto jest przeciw – podnosi rękę
i naciska przycisk. Kto się wstrzymał – podnosi rękę i naciska przycisk.
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy: jedna osoba się wstrzymała, osiemnaście
osób jest za. W tym momencie uchwałę oczywiście podjęliśmy.
Radni RM stosunkiem głosów: 18 – za, przy braku głosów przeciwnych i przy
1 głosie wstrzymującym się podjęli uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXIII/145/2019 – załącznik nr 3 do protokołu.
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Ad IV/Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – No i na tym zakończyliśmy obrady
dzisiejszej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zamykam dwudziestą
trzecią sesję nadzwyczajną Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 15.22.

Protokołowały:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Kamińska
Magdalena Połetek

Irena Renduda – Dudek
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