PROTOKÓŁ NR XXVI/2019
z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2019 roku
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.04.
Następnie Przewodnicząca powitała gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
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
7) Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego – Mariusz Pasternak
8) Przedstawiciel Zarządu Głównego NSZZ Policjantów – Mariusz Walczyk
9) Radny Rady Powiatu Ostrowieckiego – Andrzej Broda
10) Pan Lech Janiszewski
1)

Nieobecni radni: J. Wrona.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo! Witam
wszystkich gości, którzy przybyli tutaj na naszą dzisiejszą sesję. A obecność
na dzisiejszej sesji jest związana z punktem trzecim porządku naszych obrad,
mianowicie – wręczenia odznaczeń z okazji 100 – lecia Policji. Witam więc
serdecznie przedstawiciela Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów Pana Mariusza Walczyka, Pana Lecha
Janiszewskiego oraz Radnego Powiatu Ostrowieckiego Andrzeja Brodę. Witam
wszystkich Państwa przybyłych na obrady dzisiejszej sesji. Jak zwykle
przypominam Państwu o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy, a więc o ochronie danych osobowych. I tak wypowiadając się w czasie
obrad sesji nie podajemy nazwisk, adresów osób trzecich jeśli nie wyrazili na to
zgody. Ponadto przypominam Państwu, że klauzula na ten temat jest
na drzwiach tej sali, a więc na pewno już wszyscy zdołali się z nią zapoznać.

Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, przechodzimy
do realizacji porządku obrad. czy ktoś z Państwa ma uwagi
do zaproponowanego porządku? Proszę Pan Prezydent.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Chciałbym zaproponować następujące zmiany. W punkcie czwartym:
„Podjęcie uchwał w sprawie.” Pierwsza zmiana: po podpunkcie 12 – projekcie
uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. wnoszę nowy projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
2019 r., jako podpunkt 13. Jest to projekt, gdzie w § 1 pkt 1 jest kwota
792.146 zł. Druga zmiana: po podpunkcie 13 – projekcie uchwały zmieniającym
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
2019 r. wnoszę nowy projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r., jako podpunkt
14. Jest to projekt, który otrzymał oznaczenie robocze „B III”. I trzecia zmiana:
w związku z wniesionymi nowymi projektami uchwał w projekcie uchwały
zmieniającym uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2029, obecnie podpunkt 15, proszę
wymienić załącznik numer 1. Wszystkie powyższe materiały Państwo Radni
otrzymali na posiedzeniach komisji i przed sesją. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa Radnych ma uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę.
W takim razie przegłosujemy kolejno poprawki, a potem w całości porządek
obrad dzisiejszej sesji. Więc pierwsza poprawka: to jest projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r. To jest punkt piąty porządku obrad, podpunkt
trzynasty. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego punktu do porządku obrad –
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw – podnosi
rękę i naciska przycisk. I kto się wstrzymał – podnosi rękę i naciska przycisk.
Jedna osoba nie wysłała. Czyli wszyscy jednogłośnie już przyjęliśmy tą
poprawkę.
Radni RM jednogłośnie przyjęli do porządku obrad nowy projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r., jako podpunkt 13 w punkcie V porządku obrad sesji
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 2 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejna poprawka do porządku
obrad. To jest również projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019. To będzie
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w punkcie piątym podpunkt czternasty. Kto jest za przyjęciem tej poprawki
do porządku obrad – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest
przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska
przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, ze również i tą poprawkę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie przyjęli do porządku obrad nowy projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r., jako podpunkt 14 w punkcie V porządku obrad sesji
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 3 do protokołu).
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejna poprawka, która dotyczy
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
ale właściwie jej nie będziemy głosować, bo to jest tylko dodatek i wymiana
w punkcie 15. Teraz więc przegłosujemy w całości porządek obrad
z tymi poprawkami. A więc kto jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej
sesji – podnosi rękę i naciska przycisk. Kto jest przeciw – naciska przycisk
i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji przyjęliśmy.
Radni RM jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 20 grudnia 2019 roku (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 4 do protokołu):
III.
IV.
V.
1)
2)
3)

4)

5)

Wręczenie odznaczeń związkowych z okazji „100-lecia Policji”.
Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta
Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2019 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:

Ostrowca

wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego
z wnioskiem o przekazanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski,
w roku szkolnym 2019/2020,
wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki, działającej pod firmą „Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za
przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów
oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy
przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej
w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo
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6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski,
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich
pobierania,
udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzania przetargu,
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 r.,
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020
–2029,
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego –
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,
udzielenia dotacji celowej dla Gminy Bodzechów,
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 uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2029.

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych interpelacjach.
Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 29 listopada do
12 grudnia 2019 r.
VIII. Sprawy różne (m.in. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016–2019 z perspektywą na lata
2020 – 2023).
IX.
Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
VI.
VII.

Ad III/ Wręczenie odznaczeń związkowych z okazji „100 - lecia Policji”:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, przechodzimy
do punktu trzeciego porządku obrad dzisiejszej sesji, a mianowicie: „Wręczenie
odznaczeń z okazji 100 – lecia Policji.” Proszę o zabranie głosu Radnego Pana
Andrzeja Brodę.
Radny Rady Powiatu Ostrowieckiego – A. Broda – Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado! Panowie Prezydenci! Szanowni Goście! Jest mi niezmiernie
miło, że możemy akurat w tym gronie, w tym miejscu wspomnieć kilka słów na
temat, dla Polskiej Policji bardzo istotnej uroczystości, bardzo istotnego święta.
W tym roku właśnie obchodziliśmy, czy obchodzimy w zasadzie, bo to jeszcze
rok się nie skończył – sto lat powstania tej formacji. Dla nas, dla Ostrowiaków,
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może jest to tyle, taka interesująca ciekawostka, że praktycznie jednym
z twórców tej policji, któremu Naczelnik Piłsudski powierzył tworzenie
podstaw, zrębów, no jeszcze może nie policji, ale organizacji, która była takim
głównym fundamentem powstania policji, był nie kto inny, jak inżynier Ignacy
Boerner. Więc musimy też pamiętać o tym, że to taki był protoplasta
Komendanta Głównego Policji, który długo mieszkał w Ostrowcu i zresztą,
no miał ścisłe związki z naszym miastem. Proszę Państwa, współczesna policja,
współczesne spojrzenie na bezpieczeństwo nie może się obyć bez ścisłej
współpracy z samorządem, ze społeczeństwem. Myślę, że jednym z takich
wyróżników, tej współczesnej Policji Polskiej, funkcjonującej w chwili obecnej
jest to, że starano się i cały czas próbuje się jak najefektywniej tą współpracę
realizować. Przez te lata, które przyszło nam razem tutaj być, od początku lat
90–tych, spotykaliśmy się cały czas tutaj właśnie, w tej sali również, dużo
rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa i nigdy policja nie była pozostawiona
bez możliwości wsparcia, bez pozytywnej jakiejś oceny tych naszych działań.
A na przestrzeni tych nawet 30 lat, te działania były bardzo zróżnicowane.
Przyszło nam pracować w bardzo różnych warunkach i dlatego myślę, że ta
ścisła współpraca i ten pozytywny wizerunek policji, który w tej chwili się
wykreował, jest również zasługą samorządu. Stało się tak, że kiedyś wcześniej
nie mieliśmy okazji podziękować, czy ja nie miałem możliwości podziękować,
jako kiedyś tam będący komendantem, właśnie samorządowcom za tę
współpracę. Akurat taka okazja nadarzyła się w tym roku, ponieważ ta rocznica
jest okrągła i tak ładnie to wszystko wygląda i myślę, że można tę rocznicę
wykorzystać ku temu, żeby samorządowcom w jakiś sposób podziękować.
Myślę, że niedobrze też jest, że akurat ta służbowa policja troszeczkę, jakby
zapomniała o tej sferze samorządowej, sferze społecznej, bo bez tego na pewno
by tych wyników nie osiągnęła. Dla nas, jako Zarządu Terenowego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, no był
pewnego rodzaju problem ze znalezieniem, wytypowaniem takich osób, które w
jakiś sposób symbolizowały by tą współpracę, i którym byśmy chcieli
podziękować. Natomiast na pewno dużo bardzo tych osób, takich, się w naszym
środowisku, w naszym gronie znajduje. Ale po jakiejś gruntownej analizie,
gruntownych przemyśleniach postanowiliśmy wystąpić do Zarządu Głównego
o nadanie takiego medalu honorowego, medalu „Sto Lat Polskiej Policji.”
I wytypowaliśmy, zaproponowaliśmy takie trzy osoby. Dla mnie osobiście taką
kluczową, początkową, może dlatego, że też zaczynałem wtedy swoją taką
służbową nazwijmy to „karierę” na stanowisku, kiedy mogłem z Panem
Prezydentem współpracować, jest Pan Prezydent Lech Janiszewski. Jego osoba
bardzo przyczyniła się do tego, że w tak w trudnej fazie transformacji polskiej
policji, tu w mieście naszym, nie dość, że otrzymywaliśmy poważne wsparcie
finansowe ze strony miasta, wtedy kiedy ta policja rzeczywiście bardzo, bardzo
chłonęła tej każdej złotówki, każdej kwoty pieniążków, Pan Prezydent zawsze tu
w tych trudnych czasach nas wspomagał. Ale również swoją wiedzą, swoim
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doświadczeniem, swoim opanowaniem, na różnych spotkaniach właśnie
w radach osiedlowych, na różnych takich formach samorządowych, opowiadał,
mówił, jak taka policja współczesna powinna funkcjonować, co należy jej,
w jakich zakresach należy jej pomagać, i jak by widział dalszy jej rozwój.
Drugą taką osobą, myślę to, bardzo charakterystyczna osoba, która cały czas
praktycznie w tym samorządzie z nami współpracowała, to jest kolega Heniek
Rożnowski. Długoletni radny, bardzo aktywnie zaangażowany również
w sprawy bezpieczeństwa. Dla nas, jako związkowców, było też to ważne,
że akurat Heniek długi czas i cały czas praktycznie jest czynnym członkiem
organizacji związkowych w hucie, więc takie, można powiedzieć – wspólna
platforma do współdziałania.
No i jeszcze, następną osobę wytypowaliśmy, która, niejako, może połączy tą
naszą dawną tradycję ze współczesnością, a która też ma korzenie w radach
osiedlowych, bo długo tam pracowała i dużo wiedzy z tamtych działalności
może w tej chwili wykorzystywać we współpracy z policją, jest Pani
Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca Irena. Więc, te wytypowane osoby niech
będą również takimi nośnikami tej idei, którą chciałem przekazać, chcemy
przekazać, że nie możemy wszystkich samorządowców w jakiś sposób
nagrodzić, podziękować, ale te trzy osoby niech będą takimi sztandarowymi
postaciami, które te idee, o które nam chodziło, będą dalej kontynuowane.
A z drugiej strony chcieliśmy podziękować za to, co dla policji, dla związków
zawodowych, dla zwykłych normalnych szeregowych policjantów Państwo
uczyniliście. My ze swojej strony dziękujemy. Miło, że możecie Państwo te od
nas odznaczenia otrzymać, że jesteście z nami i chcielibyśmy w tej chwili te
odznaczenia wręczyć. Myślę, że dokona tego nasz Kolega – Przedstawiciel
Zarządu Głównego Mariusz Walczyk.
Przedstawiciel Zarządu Głównego NSZZ Policjantów – M. Walczyk wręczył
odznaczenia z okazji „100 – lecia Policji” Pani Irenie Rendudzie – Dudek
oraz Panu Lechowi Janiszewskiemu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Panie, Panowie Radni! Szanowni Goście!
Jest mi niezmiernie miło, że wspólnie tutaj z Panem Andrzejem Brodą, z Panem
Walczykiem możemy pogratulować i podziękować też, w imieniu wszystkich
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, za tą pracę na rzecz Ostrowca, za te
wcześniejsze lata, za podwalinę tego, co mamy dzisiaj. Ja mam wielki zaszczyt
i przyjemność, że osobiście mogę tutaj podziękować Panu Prezydentowi
Janiszewskiemu za te pierwsze lata samorządu. One były trudne, one były inne,
ale i inni byli ludzie, więcej życzliwości, mniej zawiści. Teraz mamy odwrotnie.
Mówimy się, że mamy dobre czasy – one nie są dobre. Chcę podziękować Pani
Przewodniczącej Rendudzie – Dudek, Pani Irenie za to, że jest taką ostoją,
że nas tu wspiera swoją postawą, swoim doświadczeniem życiowym
i zawodowym. I pogratulować nieobecnemu Radnemu Henrykowi
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Rożnowskiemu. Bardzo aktywny, bardzo ambitny, ciągle wspierający, ciągle
dbający o mieszkańców w szczególności osiedla Ogrody, Koszary. To jest też
takie wyróżnienie dla Pana Radnego. I chcę podziękować tutaj
przedstawicielom, kapitule, że wybrała najlepszych z najlepszych, a jeszcze
wiele osób chciałoby takie medale dostać. Mówię to w imieniu pozostałych
radnych, którzy teraz dopiero wchodzą w karierę samorządową, polityczną.
Jeszcze raz z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję i ja też dołączę się do tych
medali takimi skromnymi gadżetami. Pani Przewodnicząca wszystkiego
najlepszego. Panie Prezydencie – szacunek. Dziękuję bardzo. (brawa)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, bardzo serdecznie
dziękuję kapitule. Dziękuję Związkowi Zawodowemu za tak zaszczytne
wyróżnienie. I tak idąc tu na środek, myślałam sobie, że dlaczego ja? Ale potem
szybko przyszła refleksja, że ja to Wy. Bo my, razem na tej sesji, podejmujemy
uchwały o bezpieczeństwie, podpowiadamy policji, co tu zrobić, żeby się żyło
naszym mieszkańcom bezpiecznie w tym mieście i też podejmujemy decyzje,
żeby wspierać tą naszą policję, bo wiemy, że tych środków to nigdy nie jest
dość. I myślę, proszę Państwa, dziękując za to odznaczenie, że ja je dedykuję
Wam. Bo my wszyscy razem podejmujemy takie decyzje, i to nie jest tylko dla
mnie wyróżnienie. To jest dla Was wszystkich. Dziękuję Wam za tą współpracę,
za to wsparcie, bardzo dziękuję.
Pan L. Janiszewski – Pan Komendant, Pan Radny, Pan Andrzej – chyba mogę
tak powiedzieć po latach – przywołał tutaj już chwile wspomnień. Myślę, że i to
dla mnie okazja wrócić pamięcią do tych 25, czy 30 lat wstecz. Rzeczywiście,
jakieś zdjęcia mi się przypominają z przekazywania polonezów, rozmów o tym,
że trzeba by sfinansować chyba pulę benzyny, podwórko, jakiś remont
komendy, jakieś wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji, według jakich zasad
ma się to odbywać, itd. No później może wynikła sprawa, ale to też chyba wiąże
się ze stosunkiem do tego, czym powinna być formacja policji, to budowa
pomnika Katyńskiego w Ostrowcu, gdzie policjanci niestety, tam wypełniają
znaczącą część listy ofiar. W każdym bądź razie, dzisiaj bardzo dziękuję za
pamięć i że mogę być takim symbolem tej klamry, która spina pokolenia
pierwszego samorządu, współczesnego samorządu w takim właśnie wymiarze
współpracy z policją. Bardzo serdecznie dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękujemy naszym gościom
za obecność tutaj w tak uroczystej chwili. I przechodzimy proszę Państwa
do realizacji porządku obrad naszej sesji.
Ad IV/Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2019 r.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do punktu IV –
„Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrowca
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Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2019 r.” Protokoły, jak zwykle były
do wglądu w Biurze Rady Miasta, bądź przesłane droga elektroniczną. Czy mają
Państwo Radni uwagi do tego protokołu? Jeśli nie, przechodzimy w takim razie
do głosowania nad przyjęciem protokołu. Kto jest za przyjęciem protokołu
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia
2019 r. – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw –
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. I kto się wstrzymał – proszę
nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Stwierdzam, że protokół przyjęliśmy.
Radni RM jednogłośnie przyjęli protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Ad V/ Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy teraz
do kolejnego punktu porządku obrad naszej sesji, punktu piątego – „Podjęcie
uchwał w sprawach.” Jako pierwszy projekt uchwały dotyczący wyrażenia
zgody na wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem
o przekazanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca! Komisja pozytywnie zaopiniowała
wspomniany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie
do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały –
proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw – proszę nacisnąć
przycisk i podnieść rękę. I kto się wstrzymał – proszę nacisnąć przycisk
i podnieść rękę. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/160 /2019 – załącznik nr 7 do protokołu.
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2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski, w roku szkolnym 2019/2020. Projekt uchwały był opiniowany
przez Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisję Budżetu.
Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie nam opinii komisji. Proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi
do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Ostrowiec Świętokrzyski, w roku szkolnym 2019/2020. Kto z Państwa jest za
przyjęciem projektu uchwały – proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto
jest przeciw – proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. I kto się wstrzymał –
proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, w roku szkolnym
2019/2020 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/161 /2019 – załącznik nr 9 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki, działającej pod firmą
„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” z siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta, Komisję Samorządową oraz Komisję Budżetu.
Proszę o opinię komisji. I poproszę najpierw o zabranie głosu
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –Pani
Przewodnicząca! Komisja również pozytywnie zaopiniowała ten projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącego
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają
zapytania, uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
rozwiązanie spółki, działającej pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto z Państwa Radnych
jest za przyjęciem uchwały – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw –
naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi
rękę. Proszę o zabranie głosu Radnego Stanisława Choinkę. Widziałam
podniesioną rękę, ale to może.
Radny St. Choinka – Pani Przewodnicząca wstrzymałem się od głosu w tej
uchwale.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ja widziałam na ekranie, że były
wszystkie głosy – jak jest zanotowane? Dobrze. Więc przy 20 głosach za, przy
1 wstrzymującym się, uchwałę przyjęliśmy.
Radni RM w głosowaniu: 20 za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się – podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na rozwiązanie spółki, działającej pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/162/2019 – załącznik nr 11 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat
za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych
przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta, oraz Komisję Samorządową. Proszę przewodniczących
komisji o zabranie głosu. Proszę Przewodniczącego Komisji Strategii.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja również pozytywnie zaopiniowała ten projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
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Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają
zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych
ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem
uchwały – proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw –
naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – również naciska przycisk
i podnosi rękę. Stwierdzam, że również i tą uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień
do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych
za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach
administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/163/2019 – załącznik nr 13 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
piątego już podpunktu, mianowicie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób
i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii
i Rozwoju Miasta oraz Komisję Samorządową. Proszę przewodniczących
komisji o zabranie głosu. Proszę Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi, zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego
autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonywanego
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną
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odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Kto jest za przyjęciem
uchwały – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk
i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że również i tą uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego
autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonywanego
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/164/2019 – załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Widzę, że do głosu zgłasza się Pan
Prezes spółki miejskiej. Proszę więc o zabranie głosu Panie Prezesie.
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
– p. J. Kateusz – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Prezydenci! Wysoka
Rado! Ja w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu
za działania, które spowodowały, że transport miejski w Ostrowcu
Świętokrzyskim od 2020 roku będzie prowadzony na odpowiednim poziomie.
Chcę jednocześnie Państwa zapewnić, że MZK, która – ta spółka, która
powstanie z dniem 1 stycznia jest gotowa do wyzwań, które przed nią stoją.
Mamy zrestrukturyzowaną załogę, a zadania,
które wykonujemy,
wykonywaliśmy w 2015 r., na obecną chwilę mamy takie same zadania przy
40% redukcji zatrudnienia. Pospłacane są wszystkie zobowiązania.
Dokonaliśmy piętnastu zakupów autobusów, w tym 5 w ostatnim kwartale tego
roku i być może jeszcze 5 kupimy na początku 2020 r., tak, aby spokojnie
przetrwać do czasu, kiedy będzie realizowany projekt. I w tym miejscu
chciałbym powiedzieć tak, że gdyby nie Państwa działania, gdyby nie działania
Pana Prezydenta, które dały inicjatywę, a Państwo zatwierdziliście to,
tak naprawdę tego, no tego sukcesu by nie było. My od 2015 r. tak naprawdę
do tego okresu się przygotowywaliśmy. Dziękuję jeszcze raz. Jeżeli mi wolno,
to jeszcze również chciałbym podziękować załodze, która wytrzymała
to wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze
o zabranie głosu Pana Prezydenta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Panie Prezesie, proszę zaczekać. Panie,
Panowie Radni! Szanowni Goście! To jest duży wysiłek wszystkich
80 pracowników, kiedyś Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji,
a od 1 stycznia Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Państwo Radni kilku kadencji pamiętają jakie były kłopoty
z MPK, jakie był problemy. Ciągle była strata. Zawsze na zwyczajnym
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Zgromadzeniu Wspólników podejmowane były uchwały o tym, że „straty będą
pokryte z ewentualnych zysków lat przyszłych”. Takie magiczne hasło. Tych
zysków od lat nie było widać, ale ostatnie pięć lat, to faktycznie duży wysiłek
całej załogi. Chcę podziękować na ręce Pana Prezesa Kateusza za współpracę.
Współpracę między Radą Nadzorczą, Zarządem Spółki i pracownikami. Mam
przyjemność rozmawiać z tym pracownikami. Często są u mnie, jako goście,
i ciągle dopytują, i świadczy to dobrze o nich, ponieważ utożsamiają się z firmą.
Faktem jest, co Pan Prezes podkreślił, że gdyby nie nasza inicjatywa, gdyby nie
to wsparcie miasta i podłączenie tzw. kroplówki pod MPK–a, dawno byłoby już
po MPK–a. Chcę podkreślić jedną rzecz – ostatni ruch sprzed dwóch tygodni –
spłata ponad półtora miliona zobowiązań do dostawcy paliw. To też jest duży
wysiłek, bo przypomnę Państwu, że oprocentowanie takiego niespłaconego
kredytu, to jest 8,5% w tej chwili, w skali roku. A wiec jest to naprawdę duża
rzecz dla miasta, dla spółki, że dbamy o tę spółkę, nie marnotrawimy tych
pieniędzy i chcę z tego miejsca jeszcze raz podziękować, ale też zwrócić uwagę
na jedną rzecz – dla mnie, jako prezydenta miasta, to nie zadowolony pracownik
MZK ma być wyznacznikiem, to zadowolony mieszkaniec Ostrowca
Świętokrzyskiego z przejazdu miejską komunikacją. I z takim przesłaniem
zwracam się do Pana Prezesa na ten kolejny okres. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
punktu porządku obrad, mianowicie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową, Komisję
ds. Rodziny i Komisję budżetu. Proszę przewodniczących o zabranie głosu,
podanie nam opinii komisji. Proszę Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM – K. Kutryba – Komisja
Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny RM – p. M. Giemza – Pani
Przewodnicząca! Komisja ds. rodziny RM również pozytywnie zaopiniowany
projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – p. Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania
od opłat, jak również trybu ich pobierania. Kto jest za przyjęciem uchwały –
naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk
i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę. Kamil
Stelmasik nie wysłał. Stwierdzam, że uchwałę tę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania
od opłat, jak również trybu ich pobierania (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 16 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/165/2019 – załącznik nr 17 do protokołu.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
dotyczy udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzania przetargu
zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 82 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Proszę Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej udostępnienia lokalu użytkowego
bez przeprowadzania przetargu zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 82
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest za przyjęciem uchwały – proszę nacisnąć
przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę.
I kto się wstrzymał – również naciska przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, że
uchwałę tę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udostępnienia lokalu
użytkowego bez przeprowadzania przetargu (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 18 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/166/2019 – załącznik nr 19 do protokołu.
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8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2020. Pierwszy projekt budżetu na rok 2020 wraz
z uzasadnieniem otrzymaliśmy w dniu 29 listopada br. (załącznik nr 20 do
protokołu). Na posiedzeniach komisji również otrzymaliśmy uchwałę
Nr 141/2019 VII składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2020 (załącznik nr 21 do protokołu). Opinia Izby jest
pozytywna. Projekt uchwały był opiniowany również przez wszystkie komisje
Rady Miasta, proszę więc Przewodniczących Komisji o zabieranie głosu
i podanie nam opinii Komisji. Proszę Przewodniczącego Komisji Samorządowej
– Kamila Kutrybę.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – Mariusza
Łatę.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji również pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny – Marka Giemzę.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Komisji ds. Rodziny
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – Kamila Stelmasika.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję i proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu – Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Ja tak
króciutko. Troszeczkę szerzej chciałbym przedstawić opinię Komisji Budżetu
w sprawie projektu budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 rok.
W związku z przedstawionym projektem budżetu Gminy na 2020 rok Komisja
Budżetu przeanalizowała niniejszy projekt, który zakłada dochody budżetu
Gminy na kwotę 293 717 539, 83 zł, wydatki budżetu Gminy na kwotę taką
samą, czyli 293 717 539,83 zł. Zaplanowane dochody i przychody
w porównaniu z planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą
o zrównoważeniu budżetu Gminy. Planowane realne dochody budżetu
zapewniają finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań realizowanych
w naszej Gminie w 2020 roku. Jednocześnie należy podkreślić,
że po raz kolejny wysokość podatków od środków transportu oraz podatek
od nieruchomości pozostaje na tym samym poziomie, a zadłużenie Gminy
systematycznie spada. Komisja Budżetu zapoznała się z opiniami Regionalnej
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Izby Obrachunkowej w Kielcach, to jest z pozytywną opinią o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, oraz z pozytywną opinią o projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2020 – 2029. Komisja Budżetu po zapoznaniu się
z pozytywnymi opiniami Komisji Rady i wyżej wymienionymi opiniami
Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniuje przedłożony projekt
budżetu Gminy na 2020 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 – 2029 i wnosi o jej uchwalenie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Za chwileczkę
przejdziemy do dyskusji. Proszę Państwa, takie może dwa zdania z mojej strony.
Ponieważ wielkimi krokami zbliżamy się w ten niezwykle świąteczny nastrój
Świąt Bożego Narodzenia, miałabym takie życzenie, żebyśmy dzisiaj
dyskutowali merytorycznie, spokojnie właśnie w takim duchu i nastroju
świątecznym. Tak, że otwieram dyskusję. Proszę o zabieranie głosu. Zaproszę
może, czy Pan Prezydent pierwszy by się chciał wypowiedzieć?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Jeżeli nie ma chętnych to znaczy, że jest
dobra sytuacja i mogę tylko podziękować wszystkim. Szanowni Państwo! Pani
Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni! Dzisiejsza sesja odbywa się niemal
w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. To dobry moment
na podsumowanie osiągnięć minionych miesięcy oraz czas, by zatwierdzić plany
na nadchodzący rok. Pozwolicie Państwo, że jeszcze dzisiaj, na ostatniej sesji
Rady Miasta w tym roku, pochylimy się nad przyszłorocznym planem
finansowym Ostrowca Świętokrzyskiego. Proponowany projekt budżetu
wytycza kierunki działań na 2020 rok. Dokument ten w sposób niezwykle
obrazowy prezentuje stan gminnych finansów, cele oraz kierunki rozwoju,
w których podąża nasze miasto. Pragnę podkreślić, że stanowi on kontynuację
zapoczątkowanych przeze mnie w poprzednich latach, pozytywnych działań,
które w wielu obszarach zmieniają nasze miasto na lepsze. Odzwierciedla on
także aktualną sytuację gospodarczą oraz uważam, że jest odpowiedzią
na oczekiwania mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy są głównymi
podmiotami realizowanej przez nas konsekwentnie polityki proinwestycyjnej.
Przygotowaliśmy pod Państwa ocenę bardzo dobry projekt budżetu, za co
dziękuję moim współpracownikom. Tu się zatrzymam. To jest wysiłek nie tylko
Urzędu Miasta. To jest wysiłek wszystkich zakładów budżetowych
podlegających miastu. Wszystkich spółek, które są własnością miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, wszystkich jednostek budżetowych. Jak dobry to będzie
budżet, niech świadczą chociażby te liczby – dochody i wydatki budżetu
wynoszą po 293 504 897 zł. Mamy zrównoważony budżet bez zera kredytu.
Należy dobitnie podkreślić, że zaproponowany projekt budżetu jest
skonstruowany w taki sposób, aby nie zadłużać na przyszłe lata Ostrowca
Świętokrzyskiego. Widzicie Państwo, jak niektórzy funkcjonują z dnia na dzień,
biorą te kredyty i zostawiają kłopoty kolejnym osobom. W Ostrowcu
Świętokrzyskim nie przewidujemy żadnych, nowych kredytów. Przewidujemy
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natomiast spłatę końcówki niewielkiego zadłużenia miasta. Zdaję sobie sprawę,
że to jest trudne zadanie w sytuacji, która na nas czeka lub to, co za chwilę
zadzieje się w naszych domach, w naszych jednostkach, bo dotkną nas liczne
podwyżki, m.in. cen energii. Jestem przekonany, że Państwo podobnie jak ja,
te prace na rzecz miasta widzą i doceniają. Jako Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dumą mogę stwierdzić, że nasze miasto jest doskonale
przygotowane i zabezpieczone na przyszłe lata. Nasz budżet jest dobrze
przemyślany, skrojony na miarę naszych potrzeb, potrzeb naszych
mieszkańców, a zarazem nadal proinwestycyjny, co podobnie, jak
w poprzednich latach najlepiej widoczne jest i będzie w różnego rodzaju
dokumentach, ale także na naszych ulicach i osiedlach. Stabilna polityka
finansowa oraz nie podnoszenie już piąty rok podatków od nieruchomości oraz
środków transportu, to ukłon w stronę Ostrowczan oraz potencjalnych
inwestorów. To sprawia, ze widzą w nas wiarygodnego i stabilnego partnera.
Pragnę przypomnieć, że od kilku lat systematycznie pracujemy nad poprawą
atrakcyjności Ostrowca Świętokrzyskiego zarówno jako miasta do życia,
jak i do tworzenia nowych przedsięwzięć. Większe i mniejsze zadania
inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci dróg, stale podnoszony komfort
różnych sektorów życia, uzupełniana infrastruktura techniczna, przygotowanie
kolejnych terenów inwestycyjnych oraz przyjazna polityka podatkowa gminy
to nasze wizytówki. Drodzy Państwo! Dbamy o wszystkie grupy Ostrowczan.
Dzieci i młodzież, osoby pracujące seniorów. Inwestujemy w edukację, sport
i kulturę, bezpieczeństwo oraz ekologię. Proponowany budżet kontynuuje
te założenia. Świadectwem dobrze prowadzonej polityki finansowej
jest rekordowo niskie zadłużenie, które mimo iż już obecnie jest jednym
z najniższych w kraju, bo to tylko 200 zł na jednego mieszkańca, a w następnym
roku planujemy – tak, jak powiedziałem – zmniejszyć znacząco, żeby w roku
2021 spłacić do końca. Przygotowany budżet w sposób optymalny zabezpiecza
nas we wszystkich obszarach funkcjonowania miejskiego samorządu.
W proponowanym budżecie zapisane są środki na inwestycje infrastrukturalne,
działania profilaktyczno – prospołeczne, kulturę i sport. Nadal ogromną część
naszych wydatków stanowi edukacja – 70 milionów, to kwota, która jest
przeznaczona na ten cel, z której tylko nieco ponad połowa pochodzi
z subwencji oświatowej, konkretnie około 38–39 mln, a 31 to podatki naszych
mieszkańców. W tym miejscu musimy pamiętać, jakie zmiany przyniosła
ze sobą, wprowadzona w tym roku reforma oświatowa, która skutkowała
wygaszeniem gimnazjów, czyli zmniejszeniem o jeden rocznik liczby dzieci
uczęszczających do placówek gminnych. Muszę pochwalić i podziękować
całemu zespołowi ludzi, który pracował przy wprowadzaniu wymaganych
zmian w naszym mieście tak, by negatywne skutki dotknęły w jak najmniejszym
stopniu naszych mieszkańców, zatrudnionych w likwidowanych placówkach
a przede wszystkim uczniów. I to się udało. Zależy nam na wszechstronnej
edukacji młodych Ostrowczan, którzy w przyszłości będą współodpowiedzialni
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za naszą przyszłość, dlatego finansujemy edukacje w zakresie języków obcych,
motywując młodzież bezpłatną możliwością uzyskania certyfikatów
językowych. Finansujemy od tego roku dodatkowe lekcje matematyki i plastyki,
gdyż logiczne myślenie i kreatywność mogą pomóc odnaleźć się w dorosłym
życiu. Wszystkie te działania sprawiają, że Ostrowiec Świętokrzyski stawiany
jest przez niezależne gremia za wzór w tym zakresie. Uczniowie z ostrowieckich
szkół nadal będą otrzymywać maksymalne stypendia za bardzo dobre wyniki
w nauce i sporcie. Nadal będziemy również inwestować w nasze placówki,
by podnosić poziom warunków lokalowych i edukacyjnych. Zabezpieczyliśmy
środki na kulturę, kulturę fizyczną i sport. Oferta w tym zakresie ulega
systematycznemu wzbogacaniu. Mając na uwadze, jak ważna jest to dziedzina
życia, kształtująca tożsamość lokalną oraz wrażliwość, przywiązujemy wagę
do tego, aby gros imprez było ogólnie dostępnych. Takie działania wspólnie
z Państwem będę również inicjował w 2020 roku, gdyż mamy piękne obiekty
sportowe oraz perłę, jaką okazał się Ostrowiecki Browar Kultury. Te obiekty
tętnią życiem. Cieszy mnie, że młodzież i dorośli mieszkańcy naszego miasta
chętnie z nich korzystają. Odczuwam satysfakcję – Rawka Od Nowa – również
okazała się dużym sukcesem. Frekwencja w drugim sezonie pokazała, że było
warto spełnić marzenie wielu Ostrowczan, a sam obiekt otrzymał prestiżowy
tytuł „Modernizacji Roku” – pod patronatem Ministra Budownictwa. Na zadania
inwestycyjne w budżecie przeznaczamy łącznie 40 mln zł, z czego ogrom
środków przeznaczamy na dalszy rozwój siatki drogowej w naszym mieście.
Ekologiczny tabor i nowoczesna infrastruktura, przystanki, baza transportowa
oraz ścieżki rowerowe to symbole nadchodzących zmian. 22 mln zł, z czego
12 mln pochodzi z funduszu dróg samorządowych, pozwoli na zmianę jakości
kolejnych 7 ostrowieckich dróg, a przypomnę, że przejęliśmy również zarząd
drogi od Powiatu Ostrowieckiego, który jest w tragicznej sytuacji. Również
ważnym projektem inwestycyjnym będzie kontynuacja programu rewitalizacji
oraz termomodernizacji trzech obiektów komunalnych na terenie miasta.
Szanowni Państwo! Wspólnie z Państwem w 2016 r. podjęliśmy odważną
decyzję, bardzo odważną o zakupie kilkudziesięciu hektarów pod inwestycje
dla przemysłu. Dziś, po tym okresie możemy już obserwować realne efekty.
Przygotowane przez nas tereny inwestycyjne cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, a chciałbym podkreślić,
że ich atrakcyjność inwestycyjna jeszcze wzrośnie. Powstają drogi wewnętrzne,
nowy łącznik do ulicy Bałtowskiej. Kompleks inwestycyjny już jest uzbrojony
w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Trwa obecnie budowa sieci gazowej.
Mocno zaawansowana, wręcz na ukończeniu, jest budowa pierwszego zakładu
produkcyjnego w tym kompleksie. Drugi inwestor również rozpoczął budowę
swojego, naszpikowanego nowoczesnymi technologiami zakładu, którego
uruchomienie planuje już w przyszłym roku. A trzeci inwestor aktualnie
projektuje swoją inwestycję, budowę od podstaw hali, kolejnej hali. Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski sprzedała pod grunty, te grunty pod inwestycje
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o łącznej powierzchni 6,5 hektara w tej lokalizacji. Do dyspozycji inwestorów
pozostały jeszcze tereny o powierzchni 10 hektarów.
Szanowni państwo! To jest duży ukłon i duży wysiłek powtórzę – piąty rok
z rzędu zamroziliśmy stawki podatków lokalnych. Inwestujemy w budowę
infrastruktury dla przedsiębiorców, którzy są siłą napędową naszego miasta.
Ja powtarzam, że zależy nam bardzo na tym, aby zdywersyfikować pracę
w Ostrowcu, aby się uniezależnić od jednego przedsiębiorstwa, bo widzimy, co
się zadziało w Nowej Hucie, kiedy właściciel podjął decyzje o wygaszeniu
zakładu i kilka tysięcy ludzi pozostaje bez pracy. Stąd w Ostrowcu potrzeba
takich firm, stabilnych, małych, średnich, zatrudniających stu, dwustu, trzystu
pracowników i to się udaje realizować. Szanowni Państwo, te działania
przynoszą efekty, czego dowodem są re–inwestycje firm, które już
zainwestowały w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chcę podziękować tu wielu
firmom. Miałem przyjemność rozmowy z Radą Biznesu w Ostrowcu
Świętokrzyskim, przedstawicielami tych firm i powiem szczerze, że jestem
zbudowany, kiedy mówią o tym, że mimo tych trudnych czasów i niepewności
inwestycyjnej, mają pełne zatrudnienie i pełny portfel zamówień. Patrząc na
mało optymistyczne prognozy finansowe i widmo podwyżek cen prądu, gazu,
jakie mają przyjść w 2020 roku, podejmujemy szereg działań, aby w jak
najmniejszym stopniu przekładały się one na portfele naszych mieszkańców.
Ja podam Państwu przykład z ostatniego tygodnia. W sąsiednim mieście
Opatowie, pracownicy samorządowi, pracownicy szkół, przedszkoli dostali
wszyscy wypowiedzenia. Mówię tu o pracownikach: woźne, konserwatorzy,
administracja i intendenci. I mają ograniczone do ¾ etaty, bo nie stać miasta
Opatowa na to, żeby im płacić to, co jest gdzieś zapisane. W Ostrowcu nie ma
takiego zagrożenia. Miałem przyjemność spotkania z tymi pracownikami –
ponad 180 osób. Z tego miejsca Panie Naczelniku, zwracam się do Naczelnika
Jana Malinowskiego, jeszcze raz podziękowania za Pana pośrednictwem do
wszystkich dyrektorów naszych placówek za ich pracę. Reasumując, proszę
Państwa, ten ambitny projekt budżetu pozwala na dalszy, stabilny rozwój
miasta. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że kondycja finansowa naszego
miasta jest bardzo dobra, a budżet na kolejny rok został zaplanowany w sposób
optymalny. Dlatego zwracam się do Państwa o poparcie dla moich działań,
a tym samym o przyjęcie przedłożonego budżetu na rok 2020. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Ja myślę,
Szanowni Państwo Radni, że również kluby radnych dyskutowały na temat
budżetu, jakże ważnego projektu uchwały budżetu na rok 2020 i poprosiłabym
może o stanowiska klubów. Poproszę Przewodniczącego Klubu Prawa
i Sprawiedliwości o zabranie głosu.
Wiceprzewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość – M. Czeremcha – Pani
Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Wysoka Izbo! Zaproszeni Goście!
Przedłożony na dzisiejszą sesję projekt uchwały budżetowej na 2020 rok
nie odpowiada potrzebom mieszkańców, przede wszystkim w sferach:
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społecznej, gospodarczej oraz infrastrukturalnej. W zakresie potrzeb w sferze
społecznej widoczny jest brak podejścia strategicznego. Z analizy projektu
budżetu wynika, ze pomijane są zarówno potrzeby rodzin z dziećmi,
jak też seniorów. W obliczu braku żłobków samorządowych ograniczona jest
aktywność zawodowa rodziców małych dzieci. Pomimo konieczności
utworzenia żłobka samorządowego z niewiadomych przyczyn Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski nie przewiduje utworzenia żłobka. W odniesieniu do wszystkich
grup wiekowych, w obliczu narastania problemu chorób cywilizacyjnych
w tym nowotworów, cukrzycy, chorób układu krążenia, środki przewidziane
na profilaktykę i promocję zdrowia są wysoce niewystarczające i wynoszą
jedynie 70 tys. zł, czyli niewiele ponad 1 zł na jednego mieszkańca naszego
miasta. Paradoksalnie po otwarciu Ostrowieckiego Browaru Kultury
ograniczeniu uległ dostęp do bibliotek. Po przeniesieniu biblioteki
oraz niektórych filii do nowego obiektu przy ul. Polnej, filie zostały bądź
zlikwidowane, bądź też godziny pracy jeszcze istniejących filii zostały
ograniczone. Przedstawiony projekt budżetu nie przewiduje wsparcia
finansowego dla szpitala powiatowego, który jest drugim, największym
szpitalem w województwie. Udzielenie dotacji na zakup przez szpital
powiatowy potrzebnej aparatury medycznej umożliwiłby skuteczniejsze
i bezpieczniejsze leczenie pacjentów, których zdecydowana większość
to Ostrowczanie. Tych samych Ostrowczan boleśnie dotkną podwyżki
za wywóz odpadów – o 113%, ze stawki 7 zł na 16 zł od jednej osoby
w gospodarstwie domowym. W zakresie sfery gospodarczej i infrastrukturalnej,
analizując projekt budżetu na 2020 rok, brak jest spodziewanego przez
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego efektu w postaci powstawania
nowych miejsc pracy w firmach stosujących nowoczesne technologie. Trudno
jest się spodziewać, że w 2020 roku nastąpi długo przewidywany przełom
w tym zakresie. Wprowadzony program rewitalizacji obszarów zdegradowanych
o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno–kulturowym
na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego ze względu na mało ambitny charakter,
nie wpłynie wydatnie na proces transformacji naszego miasta na wyższy
poziom. Ostrowiec Świętokrzyski pozostanie nadal miastem poprzemysłowym.
Obecnie tracimy niepowtarzalną szansę, aby Ostrowiec Świętokrzyski stał się
nowoczesnym, otwartym i zintegrowanym miastem. Brak strategicznego
podejścia do rozwoju infrastruktury drogowej powoduje, że nie powstanie
w Ostrowcu nowy most, na wybudowanie którego straciliśmy szansę w ramach
rządowego programu „Mosty dla regionów”. Przypomnę, że Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość wprowadził pod obrady Rady Miasta projekt uchwały,
którego realizacja umożliwiłaby budowę nowego mostu z dofinansowaniem
rządowym na poziomie 80% poniesionych kosztów. Niestety, rządząca Gminą
Ostrowiec Świętokrzyski większość, na czele z Prezydentem Górczyńskim,
uznała, że nowy most jest niepotrzebny. Nie powstaną również nowe drogi,
czy wiadukty łączące centrum miasta z dolną jej częścią. W efekcie w godzinach
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szczytu komunikacyjnego drogi, skrzyżowania i ronda będą coraz bardziej
zakorkowane, a stan powietrza, jakim oddychają Ostrowczanie, nie ulegnie
poprawie. Kolejnym zaniechaniem Pana Prezydenta Górczyńskiego jest brak
planowania przestrzennego. Na powyższy cel z budżetu w 2020 roku
wydatkowane zostanie zaledwie 86 tys. zł. Brak jakiejkolwiek strategii
w zakresie planowania przestrzennego jest kolejnym mankamentem naszego
miasta, który jest też przeszkodą do dalszego rozwoju. Ogromne środki planuje
się za to przeznaczyć na termomodernizację budynku Urzędu Miasta – 1 milion
300 tysięcy w roku 2020, natomiast całość zadania, do roku 2022 pochłonie
gigantyczną kwotę blisko 10 mln zł. Dodatkowo zadaszenie widowni amfiteatru
w parku miejskim docelowo pochłonie 2,7 miliona. Nie przewiduje się
tymczasem tak potrzebnej budowy lokali mieszkalnych dostępnych
dla przeciętnie zamożnych rodzin. Autorzy projektu budżetu, z Panem
Prezydentem Górczyńskim na czele, powołują się na niesprzyjające warunki
zewnętrzne, tymczasem sama kwota dotacji z budżetu państwa w roku 2020,
na działania inwestycyjne i remontowe wyniesie niemal 13 mln zł. Z tej kwoty
zostanie dofinansowana kwotą 850 tys. zł budowa budynku mieszkalnego
z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej oraz na inwestycje i remonty drogowe,
z funduszu dróg samorządowych Gmina otrzyma kwotę 11,8 mln zł. Prezydent
Górczyński zaplanował wydatki na zakup drona, który mógłby wprawdzie być
wykorzystywany do monitorowania poziomu zanieczyszczeń emitowanych
do atmosfery, gdyby tylko nie zapomniano o wyposażeniu tego drona
w odpowiednie urządzenia pomiarowe, monitorujące poziom zanieczyszczeń.
Można by zapytać, co w takim razie będzie monitorował planowany
do zakupienia w przyszłym roku dron? Podsumowując, realizacja
przedstawionego przez Prezydenta projektu budżetu, utrwali utrzymującą się
od wielu lat stagnację, w tym odległą pozycje naszego miasta w rankingach
dochodu na jednego mieszkańca. Tym samym nie zachęci absolwentów
wyższych uczelni do wiązania swojej przyszłości z naszym miastem. Będzie
wzmacniać odpływ tysięcy mieszkańców do rozwijających się ośrodków
miejskich. Szanowni Państwo! Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Klub
Radnych Prawo i Sprawiedliwość nie poprze projektu tej uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Klubu KWW Jarosława Górczyńskiego – Mariusza Łatę
o zabranie głosu.
Przewodniczący Klubu KWW Jarosława Górczyńskiego – M. Łata – Pani
Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Szanowni Radni! Zanim przedstawię
stanowisko Klubu, aż prosi się odniesienie się do kilku słów, bo mam wrażenie,
że mówimy o dwóch różnych budżetach i o dwóch różnych miastach.
To nie mosty korkują drogę, tylko to, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad nie potrafi od kilku miesięcy rozstrzygnąć przetargu na V etap
obwodnicy naszego miasta. To nie Gmina Ostrowiec wymyśliła ustawy,
które zmusiły samorządy do podniesienia opłat za śmieci. To nie gminy
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są odpowiedzialne za profilaktykę zdrowotną, a mimo to są przewidziane
na to środki. A szpital powiatowy, to wiemy przez kogo został doprowadzony
do ruiny i Gmina Ostrowiec nie może płacić za błędy poprzednich i innych
samorządów.
Ale skupię się teraz na stanowisku Klubu dotyczącego budżetu. Szanowni
Państwo! Analizując projekt budżetu nie można odnieść się, nie można nie
odnieść się do sytuacji w kraju i wpływu centralnie podejmowanych decyzji na
funkcjonowanie samorządu. Wiele z nich, jak wzrost płacy minimalnej,
bezpośrednio wywołuje skutki zwiększenia wydatków budżetu, a kolejne
zapowiedzi wzrostu cen energii jeszcze bardziej dotkną Gminę, ale i wszystkie
spółki i jednostki. Do tego dochodzi spadek wpływów z podatków PIT i CIT.
Problem dotyczy oczywiście wszystkich samorządów, ale należy jasno
powiedzieć sobie, że jedne sobie z tym poradzą, a patrząc na budżet wierzę,
że Gmina Ostrowiec sobie poradzi, a inne nie dadzą rady i trudno im będzie
zmierzyć się – i tu zacytuję prezesa jednej z partii: „możliwym spowolnieniem
gospodarczym”. Samorządy zadłużają się coraz bardziej, podnoszą lokalne
podatki, tymczasem Ostrowiec opiera się temu i broni. Nie tylko nie popadając
w spiralę długów, ale wręcz spłaca zaległe zobowiązania i niemal całkowicie
je już spłacił. Pozwolą Państwo, że porównam kilka miast, budżetów miast
i skupię się na długach tych miast: Ostrowiec Świętokrzyski – dług na koniec
roku – 8 mln, Skarżysko – Kamienna ponad 80 mln, Starachowice – 59 blisko,
Kielce, no rekordową – ponad miliard, ale uwaga – Stalowa Wola – 218 mln
długu. To tylko przykład. Konsekwentnie realizowana jest polityka finansowa,
którą zaproponował Pan Prezydent Górczyński, polegająca na nie zwiększaniu
obciążeń dla mieszkańców Ostrowca. I pomimo wzrostu niemal wszystkich
podatków w całym kraju, utrzymane są stawki podatku od nieruchomości,
stawki podatku od środków transportu na poziomie sprzed 5 lat. Pomimo
oszczędności należy stwierdzić, że jest to budżet proinwestycyjny, nastawiony
na wsparcie rozwoju miasta przez m.in. stymulowanie rozwoju przemysłu
i przedsiębiorczości. Oczywiście na uwagę zasługują działania w zakresie
tworzenia warunków dla inwestorów poprzez wspomniany przez Prezydenta,
wykup, konsolidacje terenów inwestycyjnych, a później odpowiednie
ich przygotowanie dla potencjalnych inwestorów. Ale i program, który wspiera
przedsiębiorstwa działające w sferze produkcji, którzy zainwestują w Gminie
oraz zatrudnią nowych pracowników. Godnym podkreślenia jest to, że ujęte
w projekcie budżetu miasta dochody pokrywają w pełni wydatki i świadczą
o zrównoważeniu budżetu. To też jeden z nielicznych budżetów, który tak
dobrze bilansuje się, w zasadzie co do grosza. Dokładnie co do grosza. I to jest
też na mapie Województwa Świętokrzyskiego i okolicznych województw dobry
przykład. Tak niskiego zadłużenia Gminy nie przypominam sobie i nie
znalazłem w samorządach podobnej wielkości, ale ta strategia jest
ukierunkowana na przygotowanie do czasów trudnych, a wszelkie globalne
analizy mówią o symptomach kryzysu. Na dobrą koniunkturę gospodarczą
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miasta ma, i musi mieć fakt, że Ostrowiec Świętokrzyski jest –
co by nie powiedzieć – liderem w pozyskiwaniu dofinansowań ze środków
zewnętrznych. Świadczą o tym m.in. środki na wspomniany ekologiczny
transport miejski, to świadczą, te 22 mln pozyskane na inwestycje drogowe,
to – w zakresie kultury termomodernizacja budynku Kino „Etiuda”, oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” oraz Urzędu Miasta
i dofinansowanie prac przy budowie Centrum Tradycji Hutnictwa. I tak,
ja się cieszę, że będzie termomodernizacja, bo w dłuższej perspektywie
to są właśnie oszczędności. I z jednej strony premier tego rządu, który w tym
momencie jest, mówi o tym, że wszystkie środki, wielkie środki będą
na termomodernizację, a tu krytyka. Tu drony nie będą mierzyć poziomu
zanieczyszczeń, ale termomodernizacji nie potrzeba. Dużym ułatwieniem
dla mieszkańców jest dalsza modernizacja Targowiska Miejskiego, czy dalsze
prace przy budowie kolejnego etapu ulicy Rzeczki. Absorpcja środków
zewnętrznych, to nie tylko Urząd Miasta, Gmina Ostrowiec, ale też spółki,
jednostki Gminy, dzięki którym realizowanych będzie w 2020 r. szereg
programów zarówno inwestycyjnych, jak poprawa bazy dydaktycznej naszych
szkół, ale także zakup pomocy oraz zwiększenie efektywności nauczania, także
poprawa wspomnianej efektywności energetycznej budynków. Godnym uwagi
jest fakt pozyskania dofinansowania na rewitalizację obszarów zdegradowanych
o silnym potencjale gospodarczym, społecznym, rekreacyjno–kulturowym, która
będzie dalej realizowana na terenie naszego miasta, a która poprawi wizerunek
miasta i komfort życia mieszkańców, a należy tu wspomnieć, że do współpracy
w tym projekcie zaproszone zostały spółdzielnie mieszkaniowe, które już
kończą swoje inwestycje w tym zakresie. Ważne dla mieszkańców jest to, że
wsłuchują się władze miasta w ich głos, o czym świadczy ciągłe udoskonalanie
i rozwijanie idei budżetu obywatelskiego oraz przeznaczenie w 2020 r.
na ten cel kolejnych środków, jak i środków dla organizacji pozarządowych.
Na uwagę zasługuje dbałość o zdrowie mieszkańców, mimo że podkreślam
jeszcze raz, to nie zadanie Gminy, ale poprzez badania profilaktyczne dzieci
i seniorów, akcje typu „Sobota za zdrowia”, inne akcje profilaktyczne oraz akcje
w obrębie ogólnie rozumianego zdrowia publicznego i profilaktyki. Na trwałe
już na mapie naszego miasta zadomowił się program „Osiedle Od Nowa”, który
dzięki, któremu dzięki każde osiedle może poprawiać swoją estetykę i ułatwiać
codzienne funkcjonowanie. Trzeba zauważyć, że w budżecie są środki na
kontynuację wielu korzystnych zjawisk, które nastąpiły w ostrowieckich
szkołach. Poprawa warunków w placówkach, wzbogacanie oferty edukacyjnej
i sportowej dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Tutaj już zostało
wspomniane o cieszącym się ogromną popularnością programie zajęć
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, które odbywają się w piątkowe
popołudnia i soboty, a także ewenemencie w skali kraju – certyfikowaniu
umiejętności językowych naszych młodych Ostrowczan. Warto podkreślić, że
oprócz tych działań podejmowane są nowe, jak finansowanie nowych zajęć
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z matematyki i logiki, a także – nowość w obliczu wybudowanego nowego
Ostrowieckiego Browaru Kultury, jakże ważne – zajęć z plastyki, co po
wspomnianych certyfikatach znowu jest nowością na mapie edukacyjnej kraju
i sprawia, że miasto Ostrowiec postrzegane jest jako lider w tej dziedzinie.
Doskonałą inicjatywą, którą pokazał, że Prezydent Jarosław Górczyński
wsłuchuje się w głos społeczeństwa Ostrowca, była reaktywacja, a w tym roku
rozbudowa otwartych basenów „Rawszczyzna”. Jak ważne dla mieszkańców to
było przedsięwzięcie niech świadczą liczby: ponad 100 tys. gości odwiedziło
baseny w ciągu dwóch wakacyjnych sezonów. Ważne jest, że zaplanowano
wsparcie dla ostrowieckiego sportu, bez którego niemożliwe byłoby utrzymanie
i rozwój wielu sekcji, zarówno juniorskich, w których rozpoczyna przygodę
ze sportem tysiące młodych Ostrowczan, jak i drużyn seniorskich oraz dla
organizacji pozarządowych realizujących zadania dla wszystkich grup
mieszkańców. Gmina Ostrowiec jest największym sponsorem, największym
sponsorem sportu w naszym mieście. Mieszkańcy dostrzegają dbałość
o estetykę, wygląd miasta, ulice, chodniki są posprzątane, odśnieżone,
utrzymane, a Zakład Usług Miejskich sprawia, że zieleń miejska jest należycie
pielęgnowana. Przykładów dobrej gospodarności, dobrych planów budżetowych
mógłbym wymieniać jeszcze wiele. Ale reasumując, biorąc pod uwagę
przytoczone przeze mnie argumenty, a także wszystkie uwarunkowania
w zakresie gospodarki finansowej oraz stan zobowiązań miasta na koniec 2019
roku, Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława
Górczyńskiego będzie głosował za przyjęciem projektu budżetu miasta na 2020
rok oraz za przyjęciem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020
– 2029. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Do głosu
zapowiedział się Radny Karol Wójcik. Może, więc teraz poproszę o zabranie
głosu Radnego, a za chwilę Kolegę. No to w takim razie Kolega Sajda.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Ja mam takie pytanie, to też z budżetem związane – Panie Prezydencie, podobno
wojsko już wpłaciło pieniądze za tą szkołę, co to ma być wojsko. To, to jest za
jedynkę, czy to jest prawda? Jeżeli to prawda jest, to Panie Prezydencie – na co
te pieniądze z budżetu będą przeznaczone? I następne mam takie pytanie, bo tu
koledzy się odnoszą, że jest miasto zakorkowane, trzeba ulice. Był kolega mój
i dziwił się, że rzeczywiście tak miasto jest zakorkowane – przez to, że bardzo
dużo ulic jest jednokierunkowych. I to właśnie ma wpływ na tak mały przepływ
samochodów ulicami. No później będę miał jeszcze takie dokładniejsze pytanie.
To chciałbym Panie Prezydencie, żeby się Pan ustosunkował, czy to jest
prawda? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Radnego Karola Wójcika
o zabranie głosu.
Radny K. Wójcik – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Koleżanki
i Koledzy Radni! Też chciałbym się podzielić kilkoma takimi moimi refleksjami
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na temat tego budżetu. Tutaj wiele już zostało powiedziane, więc część się
będzie gdzieś tam powtarzać, może będę skracał, nie będę może o wszystkim
rzeczach mówił. Natomiast w mojej ocenie ten budżet na rok 2020 można
nazwać proinwestycyjnym, zrównoważonym, ale również oszczędnym zarazem.
Mamy tutaj podtrzymaną dynamikę inwestycji takich ważnych, strategicznych
oraz takich mniejszych, osiedlowych, które powodują, że nasze miasto może iść
w stronę takiego miasta przyjaznego mieszkańcowi, nowoczesnego
i w przyszłości być może zielonemu i ekologicznemu, prawda, bo do tego
zmierzamy. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na rozsądny rygor
oszczędnościowy i wyhamowanie oraz zniwelowanie zadłużenia,
a w perspektywie jakby likwidacja tego zadłużenia. I tutaj warto wspomnieć – to
już oczywiście zostało powiedziane – ale i ja o tym powiem: jeżeli popatrzymy
na budżety tych ościennych samorządów, tutaj zostały wspomniane
Starachowice, Skarżysko, Kielce, ale trzeba by wspomnieć jeszcze
o Sandomierzu, który ma też potężne problemy w tym momencie. Mają te
samorządy problemy albo ze zrównoważeniem budżetu, albo muszą zaciągać
kredyty, albo w najgorszym wypadku muszą emitować obligacje, bo nie mają
zdolności kredytowej, to tutaj Ostrowiec się plasuje bardzo korzystnie
i bardzo dobrze. Jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę – to też zostało
wspomniane i jest to naturalna rzecz – że mamy cykliczność gospodarki, że
pojawiają się jakieś kryzysy, może być jakieś spowolnienie w gospodarce, no to
lepiej, żebyśmy mieli w przyszłości budżet zrównoważony, a nie później
żebyśmy się borykali ze zwiększonymi zobowiązaniami, z jakimiś kredytami.
Bo takie patrzenie na przyszłość jest szalenie istotne.
Myślę, że Ostrowiec Świętokrzyski również stawia na rozwój. I widać to na
przykładzie chociażby tej strefy inwestycyjnej przy ul. Samsonowicza. A może
tak wyjdę w przód i może górnolotnie powiem, ale mam nadzieję, że za kilka lat
będziemy mogli mówić, że w Ostrowcu powstała ostrowiecka strefa
przemysłowa, bo myślę, że do tego tutaj wszyscy dążymy, wszystkim nam tutaj
zależy, żeby tych zakładów przemysłowych było jak najwięcej, bo te miejsca
pracy w przemyśle, one generują kilka miejsc w pracy w usługach i to jest
kluczowe.
Nie można zapomnieć również o tych inwestycjach osiedlowych – ja je tak
nazywam „osiedlowe”, ale to są te drogi, które zostały już wspomniane, to
bardzo ważne, aby te drogi były w dobrym standardzie, niektóre od wielu lat nie
remontowane, teraz doczekają się takich inwestycji.
Ostrowiec Świętokrzyski to również miasto dla całych rodzin, tutaj mówię
osobiście jako mąż, ojciec małych dzieci i tutaj bardzo się cieszę, że oświata jest
otaczana taką opieką i widzimy tutaj, że musimy rzeczywiście do tej oświaty
dużo pieniędzy dopłacać, płacimy za oświatę siedemdziesiąt kilka milionów,
40% z tego jest mniej więcej to, co dokładamy z budżetu, to jest ogromna suma,
bo chyba 30 mln czy 30 mln z haczykiem. Tak, że to jest bardzo ważna rzecz, co
zostało wspomniane, te dodatkowe zajęcia certyfikujące z języka angielskiego,
25

zajęcia z matematyki – to są szalenie ważne rzeczy. I tak mówię, jak ja patrzę
z perspektywy rodzica, to jest naprawdę budujące i możemy powiedzieć, że to
jest takie też perspektywiczne, to jest inwestycja w młode pokolenie.
A jeżeli mówimy o całych rodzinach, to również możemy zwrócić uwagę, że
i seniorzy mają tutaj, jest prowadzona swego rodzaju polityka senioralna, która
też jest wzorem dla innych samorządów, bo seniorzy też mają – nie będę tu już
wymieniał – ale seniorzy są beneficjentami wielu inicjatyw, naprawdę tutaj
mają, co robić i ten czas jest im zagospodarowany.
No i to, co jest też ważne w perspektywie, myślę, że i dla nas, i dla naszych
dzieci, i tych, którzy przyjdą po nas i będą mieszkać w tym mieście, to ta droga
Ostrowca do tego, aby stać się ekologicznym, zielonym miastem. I tu tylko
króciutko dwie inicjatywy wspomnę: ten projekt duży i bardzo ważny dla
miasta, czyli ekologiczny transport miejski, który zakłada, że zakupimy
nowoczesny, ekologiczny tabor autobusowy, no i przeniesiemy z centrum
miasta siedzibę MZK na obrzeża – to też jest jakiś tam ruch w kierunku tego,
żeby było to wszystko bardziej ekologiczne. No i oczywiście też z osobistego
doświadczenia, bardzo ważna rzecz to są te programy rewitalizacji obszarów
zdegradowanych. I ja też mogę tutaj powiedzieć ze swojego podwórka,
z mojego osiedla Spółdzielców – tam jest realizowany ten projekt, miasto
wspólnie z Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową. To naprawdę fajnie
wygląda, powstała… Uciekło mi słowo… Fontanna – dokładnie. Dziękuję.
A będą kolejne jeszcze realizowane elementy, będzie nowoczesna płyta boiska,
będzie siłownia na powietrzu – tak, że naprawdę to idzie w takim kierunku jak
trzeba, rodziny będą mogły mieć zapewnione tutaj te podstawowe potrzeby.
I generalnie to wszystko. Tak, że dziękuję. Tak, jak mówię: najważniejsza rzecz,
to jest to, że te nasze finanse są stabilne. Bo mówię: różne rzeczy mogą się
zadziać, ta gospodarka może za chwilę wyhamować i tak, jak mówię – wtedy
lepiej mieć ustabilizowany, dobry budżet, a nie gdzieś tam się ratować
kredytami, bo to jest ślepa uliczka. A później… Zresztą blisko szukać, niektóre
– bardzo blisko – samorządy już od wielu lat zaciągają, już nie tylko kredyty, ale
i emitują obligacje. A my wychodzimy z zadłużenia i się przygotowujemy na
czas, kiedy może być gorzej, wtedy my będziemy gotowi i my będziemy
spokojnie spać.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Kto z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos? Proszę o zabranie głosu Radnego Kamila
Stelmasika.
Radny K. Stelmasik – Dziękuję Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Panie
Prezydencie! Ja nie będę odnosił się może tak całościowo, holistycznie
do budżetu, bo moi przedmówcy już powiedzieli dużo mądrych zdań, z którymi
się raczej zgadzam, i naprawdę on wygląda świetnie, jeżeli przyjrzymy się
samych chociażby cyfrom. Natomiast chciałbym tutaj podzielić się takimi
dwoma refleksjami, dwoma uwagami, które może jedna bardziej gorzka, druga
radosna. Chciałbym byśmy spojrzeli, żeby Pan Prezydent spojrzał nieco bardziej
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tak całościowo na cały sektor kultury i tego, co się dzieje wokół Ostrowieckiego
Browaru Kultury. Ponieważ jako radny miejski, jako mieszkaniec tego miasta
i osoba zaangażowana w ten sektor, nie chciałbym czytać artykułów w prasie,
o jakiejś proweniencji pseudo ekonomicznej, że jest to skarbonka bez dna, a już
nie wspomnę o dyskusjach, że nazwa się komuś nie podoba lub kłóci się z jakąś
filozofią. Ponieważ każdy, kto tak pisze i każdy, kto tak mówi, uważam, że robi
krzywdę temu miastu, robi krzywdę temu sektorowi i nie rozumie idei istnienia
chyba instytucji kultury, uczestnictwa w kulturze, czy też całej sfery edukacji
pozaformalnej. Bo to proszę Państwa też jest rozwój. To nie są kilometry
wylanych dróg, to nie są naprawione chodniki, to nie są kupione hektary
terenów inwestycyjnych, ale to jest ciągle inwestycja w rozwój. W rozwój
naszych mieszkańców, rozwój pasji, ponieważ to zaprocentuje w przyszłości.
Więc jakby apeluję do tego, by te pieniądze, które są przeznaczane na kulturę
w naszym mieście, były nieco wyższe, bo są oczekiwania, bo są wielkie
potrzeby. Często też Pan powtarza i słyszymy to, że aby się rozwijać potrzebny
jest spokój i stabilizacja. Niestety, też ten sektor tego wymaga i ja o to apeluję,
żeby dziś ta sfera się też unormowała, i żeby wydatki na ten cel były
w przyszłości większe, bo takie są potrzeby, takie są realia. Natomiast druga
rzecz, która mnie cieszy, że znalazła się w budżecie, i to jest trochę też
odpowiedź na apel młodych ludzi – chciałem podziękować za te 400 tysięcy,
które znalazły się na remont skateparku, bo też to jest niejako podobna sfera.
I mam nadzieję, że kiedy dojdzie ta inwestycja, dojdzie do niej jak najszybciej,
żeby jeszcze na wiosnę i lato dzieciaki mogły z tego miejsca korzystać, że osoby
odpowiedzialne za to skonsultują się z tym środowiskiem. Ja ze swojej strony
deklaruję zorganizowanie spotkania i tutaj pewne dyskusje, żeby to było
naprawdę fajne i służyło nam na wiele kolejnych lat. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Kto z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos? Proszę o zabranie głosu Radnego Marcina
Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado!
Szanowni goście! Też chciałbym kilka słów od siebie, jeżeli można do budżetu.
Też, jak Kolega Radny Stelmasik nie chciałbym się tutaj, wchodzić
w szczegóły, które już zostały tu przytoczone. Rzeczywiście, dobitnie wymaga
podkreślenia fakt, że mamy rekordowo niskie zadłużenie i to rzeczywiście
cieszy. A czasy gorsze przyjdą i to już niebawem, na pewno. Wszystkie
wskaźniki ekonomiczne mówią o tym, że jakaś forma kryzysu nadejdzie, więc
raczej bym się spodziewał, że będzie gorzej, jeżeli chodzi o gospodarkę
globalną. Natomiast myśląc perspektywicznie o rozwoju przedsiębiorczości,
o czym zostało powiedziane w kontekście terenów inwestycyjnych, mnie
osobiście brakuje myślenia też o, o takiego, które jest no, w trendach
ogólnopolskich, ale i też wielu państw, które uważają się za liderów rozwoju
gospodarczego na świecie. Mianowicie, nie bardzo widzę myślenie miasta
w kierunku rozwoju startup’ów. Owszem, przyciągamy tu różnego rodzaju
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inwestorów małych, średnich, którzy już gdzieś te działalności prowadzą,
lokują. I w Ostrowcu oczywiście jest to cenne, i każda tego typu inwestycja,
czy to greenfield, czy brownfield jest mile poszukiwane. Natomiast mamy
Inkubator – oczywiście – Przedsiębiorczości. Natomiast dla mnie to jest
niewystarczające i uważam, że powinniśmy pójść ostro do przodu i wykorzystać
bardziej swój potencjał, a ten potencjał z pewnością mamy. Mam na myśli albo
utworzenie Inkubatora Technologicznego – taki, jak ma chociażby miejsce
w Kielcach, bądź też jakiejś Platformy Wsparcia startup’ów. Są różnego rodzaju
programy, czy to w Polsce Wschodniej, poszukajmy partnerów, jeżeli sami nie
jesteśmy w stanie tego zrobić. Myślę, że mamy dużo, dużych partnerów
w formie instytucji otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim, którzy
mają duże doświadczenia, chociażby Ośrodek Planowania Przedsiębiorczości
Rolnej z Sandomierza, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
dawne koneckie, czy Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, które
spokojnie mogłyby wejść w układ partnerski chociażby z naszą Agencją
Rozwoju Lokalnego. I pomyśleć o tego typu rozwiązaniach dla startup’ów, czyli
dla tych przedsiębiorstw, które dopiero raczkują, gdzie jest dopiero zarzewie
pomysłów, albo firma funkcjonuje rok, czy dwa lata na rynku i to są naprawdę
ciekawe pomysły, z których można wygenerować później świetne lokalne firmy,
które dalej się będą rozwijały, będą tu inwestowały w tym mieście.
I tego mi dziś brakuje, i nie widzę planów póki co, przynajmniej na papierze,
rozwoju w tym kierunku. I o to bym chciał zaapelować, żebyśmy w tym
kierunku poszli. Jeżeli chodzi o sytuację budżetu, jest ona na tyle dobra,
że myślę, że musimy pomyśleć też o jakiejś formie doinwestowania sportu,
który i tak wiem, że finansujemy w dużej mierze. Wiem, że naszego miasta –
i mówię to świadomie i odpowiedzialnie – nie stać na trzy drużyny na wysokim
poziomie. Mamy i siatkówkę, mamy piłkę ręczną, mamy piłkę nożną. I tego
miasta nie stać na to, chyba że biznes wejdzie naprawdę mocno, bo same
instytucje publiczne: miasto czy starostwo, nie udźwigną trzech dyscyplin na
wysokim poziomie sportowym. A myślę, że tego miastu brakuje. Naprawdę,
w tym roku obchodziliśmy 90–lecie KSZO i widać, jak to miasto żyje tym
sportem i jak żyło, jak sport jest mocno zakorzeniony w Ostrowcu. I ja widzę, to
jak na przykład mamy takie wydarzenia sportowe, jak ludzie są dumni
i utożsamiają się z marką KSZO. Jak możemy się pochwalić, że rzeczywiście
nasze drużyny odnoszą sukces. I myślę, że tego też nam potrzeba. Możemy
sobie na to pozwolić finansowo, żeby wesprzeć bardziej, ale oczywiście
stworzyć jakiś system, który zachęcałby równolegle też biznes, albo
przyciągania firm może z regionu, skoro z samego Ostrowca nie są. No mamy tu
jakieś przykłady, czy to „Buskowianka”, czy teraz ostatni inwestor w siatkówkę.
Są też firmy spoza Ostrowca zainteresowane inwestowaniem w nasz rodzimy
sport i myślę, że można by pójść w tym kierunku. I ostatnia rzecz, o której
chciałbym tu do Pana Prezydenta zaapelować. Myślę, że tak drobna inwestycja,
jak przedłużenie, bo tam i tak częściowo prace będą w ramach rewitalizacji –
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łącznika Polna/Denkowska, o który już pewnie apelowałem wielokrotnie. Przy
tak dobrej kondycji budżetu, Panie Prezydencie, że kilkaset tysięcy złotych, bo
nie sądzę, żeby tam więcej na 150 metrów drogi było potrzebne. Naprawdę,
myślę, żeby się znalazło i bardzo chciałbym o to prosić w imieniu mieszkańców
tamtego regionu. To jest bardzo potrzebne. No ci ludzie tam brodzą tam
w błocie. Rozwija się tam też i zabudowa mieszkalna, wielorodzinna. Tak, że ci
ludzie potrzebują się przemieścić w górę miasta, chociażby na os. Ogrody, gdzie
mają przedszkole „dziewiętnastkę”, „piętnastkę”, szkołę podstawową nr pięć
i muszą jakoś dotrzeć, bo to jest naturalny, najkrótszy łącznik. Więc bardzo,
bardzo gorąco o to apeluję. I myślę, że budżet na to naprawdę jest w tak dobrej
sytuacji, że damy radę to udźwignąć. Dziękuję serdecznie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
Radny M. Marzec – I oczywiście będę głosował za poparciem budżetu,
bo ogólnie jest to dobry budżet.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Kto z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos? Proszę Radnego Czeremchę o zabranie głosu.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Izbo! Panowie
Prezydenci! Szanowni Goście! Z uwagą wysłuchałem stanowiska Klubu
Radnych KWW Jarosława Górczyńskiego, które przedstawił Przewodniczący –
Radny Mariusz Łata. I zatrzymam się tylko nad dwoma kwestiami, które
najbardziej zwróciły moją uwagę i są dla mnie wręcz rażące. Pierwsze to wzrost
płacy minimalnej. Jestem zdziwiony, że tutaj Pan Radny uważa, że wzrost płacy
minimalnej ma niekorzystny wpływ na rozwój miasta. Nie mogę się zgodzić na
to, że ciężko pracujący mieszkańcy, których znaczna część otrzymuje najniższe
wynagrodzenie, w tym również tak podobno doceniani przez Pana Prezydenta
pracownicy Urzędu Miasta, że nie zasługują na godziwe wynagrodzenie,
którego wysokość przekłada się wprost na wpływy do budżetu miasta.
A konkretnie z tytułu podatku PIT. To jest prosty rachunek: wyższe
wynagrodzenia, od wyższych wynagrodzeń większa kwota z podatku PIT
wpływa do gminnej kasy.
Po drugie – Pan Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jarosława
Górczyńskiego widocznie nie zna ustawy o samorządzie gminnym, skoro
twierdzi, że ochrona zdrowia nie jest zadaniem gminy. Otóż jest to nieprawda,
ponieważ w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zapisano wyraźnie,
że jednym z zadań gminy jest ochrona zdrowia. I ochrona zdrowia z całą
pewnością dla mieszkańców i dla ich zdrowia jest o wiele ważniejsza niż
promocja gminy. Przypomnę: na ochronę zdrowia Pan Prezydent Górczyński
planuje wydać 70 tys. zł z gminnej kasy, a na promocję miasta – ponad milion
pięćset. Czyli 22 razy więcej. I to są dwie najbardziej rażące kwestie, zarówno
w tym budżecie, jak i w wypowiedzi Pana Radnego Łaty. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Mariusza Łatę.
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Radny M. Łata – Ad vocem. Pani Przewodnicząca! Pragnę zauważyć, że nie
wiem, że wszyscy słyszeli, a ja posiłkowałem się moimi notatkami, więc
mówiąc o płacy minimalnej trudno się nie zgodzić z tym, co powiedziałem, że
bezpośrednio wywołuje skutki zwiększenia wydatków budżetu. Bo tak jest.
Tego nikt nie zmieni. A przykładem, które zostały podane, że niektóre
samorządy muszą zwalniać ludzi, żeby płaca minimalna wystarczyła na
sfinansowanie tego, tylko na plus działa dla Ostrowca, że nikt tutaj nie zostanie
zwolniony. A literalnie czytając, czy nie mam racji, że wzrost płacy minimalnej
bezpośrednio wywołuje skutki zwiększenia wydatków? Nie czuję, nie
wyobrażam, że tutaj popełniłem jakąkolwiek nieścisłość bądź gafę. I w żadnym
wypadku nie powiedziałem, że ludzie nie powinni mieć tego wzrostu płacy
minimalnej. Stwierdziłem fakt, że wywołuje skutki budżetowe. Każdy
księgowy, każdy finansista powie, że miałem rację. Jeżeli chodzi
o profilaktykę… Zresztą proszę zapytać pracodawców, jakie mają duże
problemy, są na tej sali pracodawcy, którzy mają wielkie problemy, żeby
zbilansować swoje budżety i dochody.
Jeżeli chodzi o profilaktykę, ja powiedziałem, że to nie jest główne zadanie
gminy – oczywiście jest, ale tutaj inne samorządy, inny rodzaj samorządów
bazuje na tym, że wspiera rozwój i profilaktykę dla mieszkańców. Ja chcę tylko
jeszcze przypomnieć jedną rzecz: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wspiera
ostrowiecki szpital, ja tylko przypomnę uchwałę tej rady, która niedawno
podejmowała decyzję o tym, aby zakupić łóżka dla oddziału ortopedycznego –
i to się właśnie finalizuje, to się dzieje. Tak, że nawet w tym budżecie nie ma
środków zapotrzebowanych, to ja wierzę, że Pan Prezydent i Pan Skarbnik
znajdą takie środki, by jeszcze wspierać szpital w urządzenia, nie spłacać jego
zadłużenie, tylko wspierać rozwój tego szpitala. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Szanowni
Państwo Radni! Przywołuję Państwa do tego, by dyskutować na temat uchwały
budżetowej, a nie dyskusje prowadzić takie „obok”. Proszę więc zabierać głos
merytorycznie, na temat budżetu na rok 2020. Kto z Państwa Radnych chciałby
jeszcze zabrać głos? Proszę, Radny Andrzej Pałka.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Koleżanki
i Koledzy Radni! Mili Goście! Analizując projekt budżetu, nad którym
pracujemy, nie sposób nie wspomnieć, aby się nie powtarzać, o czym już moi
koledzy tutaj wcześniej mówili, oczywiście, mam na myśli Kolegę Radnego
Karola Wójcika i Kolegę Kamila Stelmasika. Bardzo wiele prac, którym
poświęca, i z inicjatywą którą wychodzi Pan Prezydent, funkcjonuje. I mówiąc –
przepraszam – hasło padło: seniorzy – jak już wspomnę, że mają cykliczne
spotkania, miesiąc w miesiąc, chwilami to biegają, znam to nie z opowiadań,
ponieważ z mojego osiedla chce im się przyjechać na halę, którą dostają do
wykorzystania, a więc myślę, że tutaj bardzo ładnie to funkcjonuje. I nie tylko.
Bardzo ładnie się układa, Panie Prezydencie, współpraca nawet z naszą Wyższą
Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości. Co też trzeba wspomnieć – Uniwersytet
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Trzeciego Wieku – rzecz, no warto ją tu podkreślić, bo nie padł taki termin.
Cieszy mnie jedno, że mimo że mamy piękną bibliotekę na skalę – ja już nie
powiem – województwa, nawet szerzej, miałem okazję uczestniczyć w takim
pięknym spotkaniu, był to wernisaż przy okazji, coś fantastycznego, warto być,
warto posłuchać ludzi z zewnątrz, bo my być może przechodzimy obok tego,
a nie zauważymy. Zazdroszczą tego stanu, gdzie sięgamy na skalę – ja nie
chciałbym powiedzieć, że europejską, ale trzeba w tym kierunku iść –
XXI wieku, nie będzie tutaj przesadnie jak powiem. Bo jeżeli się znajdzie
sytuacja, że maleństwo ma zajęcie, bo jest kącik, jak się znajdzie kącik dla
młodzieży, która chce załóżmy popracować już cyfrowo, jak się znajdzie i dla
tych, którzy są przyzwyczajeni do przeczytania, a więc usiąść i poczytać, a że
może się jeszcze posilić kawą, herbatą – myślę, że warto o tym wspomnieć.
Dlaczego to wymieniłem? Bo mamy biblioteki osiedlowe i trzeba podziękować,
Panie Prezydencie, za to, że nie czytamy, że są likwidowane, one funkcjonują,
o to się pytają mieszkańcy ci, z przyzwyczajenia, którzy tam przychodzą.
Kolejny temat, na co należy zwrócić – uważam – uwagę. Tak, jak kolega tu
wspomniał tu wcześniej, wyjaśniając – mówię o Koledze Mariuszu Łacie – no,
chwała, jeżeli są potrzeby szpitala, nawiązuję do profilaktyki, no to zawsze się
znajdzie – głosujemy przecież za tym. Jaka była potrzeba, po przeanalizowaniu
już nie zwracając historycznie na to, że różne zdania były na temat zakupu, ale
jednak występuje się, bo to komu jest potrzebne – to są mieszkańcy, sprawa jest
potrzebna. I bardzo dobrze, że taki cel zawsze przyświecał i przyświeca dalej
tutaj nam wspólnie na czele z Panem Prezydentem.
Należałoby również wspomnieć, Panie Prezydencie, jako dobrego gospodarza,
a tego dobrego gospodarza można ocenić z czego? Ano jak pozyskuje środki
i jak je wydaje. Popatrzmy: wydawanie środków. Zakupione w niedawnym
czasie grunty, tyle hektarów, przez tyle lat była cisza, nie mówiło się, że
rozwinęłaby się przedsiębiorczość jak by były grunty. Dzisiaj są grunty, które
oferuje się przedsiębiorcom. Za drobne – ja się już kiedyś wypowiadałem i nie
będę powtarzał – ale moi kochani, kolejna sprawa: zbycie środka, o czym tu już
Kolega Włodzimierz siedzący obok mnie zapytał, za takie pieniądze – jest coś
pięknego i chwała, że dało się tak wynegocjować, żeby takie środki uzyskać.
Kolejny temat, na co chcę zwrócić uwagę. Przecież Regionalna Izba
Obrachunkowa, tam, gdzie siedzą specjaliści finansowi, analitycy, nawet nie
postawiła przecinka, żeby napisać jakąś uwagę co do przedstawionego projektu
budżetu na kolejny rok. Jest to rzadkość, jaką możemy się tutaj historycznie już
dopatrzyć, bo często jest pozytywna opinia dokumentu, ale są jeszcze jakieś
zastrzeżenia. Tu zero zastrzeżeń. I chwała Panu Prezydentowi i jego służbom, że
tak pracują, że tak analizują temat, że to można było w ten sposób, a nie inny
przedstawić.
Muszę w tym miejscu też powiedzieć: mam nadzieję, że doczekamy się –
przepraszam, że to być może powieje politycznie, ale nie chciałbym, aby to tak
odebrać – mówimy o takim szybkim połączeniu, bo na to zwracają uwagę
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przedsiębiorcy potencjalni, żeby nie jechał z prędkością 50 km/h, bo bardzo
często jedziemy przez tereny zabudowane. Obostrzenie, nie może jechać
szybciej ponad 50, przepraszam, przekraczając to, co znaki drogowe, więcej niż
50 na godzinę, przekraczając to, co zapisane. No to kto będzie w takim, prawda,
trybie, w takiej szybkości się przemieszczał? Tu są potrzebne drogi szybkiego
ruchu. Wspomniana była obwodnica. Dlaczego powiedziałem trochę
politycznie? Czekam, kiedy rozpoczną się prace, a my się dowiemy zapewne
o tej – tak ładnie to się nazywa, cytuję – „szprycha” łącząca Łódź z Ostrowcem
Świętokrzyskim. Czekam na taki, mamy piękny obiekt, była to stacja PKP, mam
nadzieję, że on na pewno odżyje. Na pewno, w mojej ocenie tak. Jak tutaj
Przewodniczący Klubu przekazał, na pewno ten budżet poprę, jeśli można by
było – oburącznie. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę o zabranie głosu Radnego
Włodzimierza Steca.
Radny Wł. Stec – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci!
Szanowni Państwo! Ja króciutko odnośnie wsparcia dla szpitala: wspieraliśmy
i mam nadzieję, że będziemy zawsze wspierać. Aczkolwiek chciałbym tylko
przypomnieć, że wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego finansowanie przez
samorządy jest niezgodne z Konstytucją. Mam nadzieję, że rząd już to
finansowanie dla szpitali przygotował na przyszły rok i na przyszłe lata.
Natomiast jeśli chodzi o budżet, to sam się broni, nic dodać, nic ująć.
Oczywiście też będę za. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze
z Państwa chciałby zabrać głos przy projekcie tej uchwały? Nie widzę. W takim
razie przechodzimy… Proszę jeszcze Radnego Mateusza Czeremchę.
Radny M. Czeremcha – Dziękuję, Pani Przewodnicząca, jak tak króciutko.
Cieszę się bardzo z tej dyskusji, że wielu radnych, którzy zabierali głos,
doceniają bezpośrednio czy też pośrednio taką potrzebę pomocy naszemu
szpitalowi. Natomiast przekazanie dotacji na zakup sprzętu nie jest
równoznaczne z pokrywaniem zadłużenia, czy też finansowaniem szpitala. Ale
dla mnie to bardzo budujące i liczę, że w przyszłym roku będziemy głosowali
nad odpowiednią poprawką do budżetu, która umożliwi dotację dla szpitala.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych? Proszę Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Przed świętami już nie chciałem nic więcej mówić, ale muszę się
odnieść. Ja nie rozumiem takiego stanowiska Klubu Radnych PiS. Ja rozumiem,
że przez zawiść ciężko się przebić z merytoryką. Ale ja apeluję do
poszczególnych Państwa Radnych o logiczne i analityczne podejście do
wszystkich dokumentów przedstawionych w projekcie budżetu.
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Szanowni Państwo! Niejeden radny w niejednym mieście chciałby się znaleźć
w takiej sytuacji, jaką mamy w Ostrowcu Świętokrzyskim. I stąd zwracam się
do Państwa z takim apelem: nie będę się odnosił do poszczególnych kwestii, nie
będę tutaj mówił o kwestiach merytorycznych, bo one się nie przebiją.
W związku z powyższym zwracam się tylko z takim apelem o przegłosowanie
tego naprawdę dobrego budżetu na rok 2020 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, Radny Mateusz
Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Wysoka Izbo!
Ja jestem tutaj bardzo zdziwiony tym, że tutaj Pan Prezydent mówi o zawiści.
Widocznie Pan Prezydent tutaj o swoich uczuciach wspomina. Dla mnie jest to
skandaliczna wypowiedź Pana Prezydenta, nie licująca z powagą ani Rady
Miasta, ani stanowiska, które Pan Prezydent piastuje. Stanowczo protestuję
przeciwko jakimkolwiek insynuacjom, a tak niskie, tak niskie motywacje, czy
też uczucia, to myślę, że świadczą o tej osobie, która je wypowiada. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Panie
Prezydencie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panowie Radni! Żeby
przekonać się i pokazać naszemu społeczeństwu, jakie to uczucia kierują
Państwa Radnymi z PiS–u, to ja mam wniosek jeden. Pierwszy będę dziękował,
jeżeli Państwo pierwsi napiszecie pismo do Ministra Infrastruktury…
Radny M. Czeremcha – W sprawie formalnej! Pani Przewodnicząca!
Dyskutujemy na temat budżetu. Pan Prezydent nie powinien mieszać
pobocznych tematów. Protestuję stanowczo!
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ale ja pozwolę sobie dokończyć ten
wniosek.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Panie Prezydencie
o dokończenie.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – W dyskusji padło, że miasto Ostrowiec się
korkuje. Bardzo bym prosił, żeby Państwo Radni z PiS-u pierwsi wystąpili
z pismem do Ministerstwa Infrastruktury o wsparcie, aby Generalna Dyrekcja
rozstrzygnęła przetarg od września, bo jest nie rozstrzygnięty, drugi przetarg jest
nierozstrzygnięty. I aby w końcu wybudować obwodnicę Ostrowca, V etap,
która na pewno odciąży korki i myślę, że wszyscy Państwo Radni podpiszą się
pod tym wnioskiem i wszyscy będziemy dziękować, jeżeli ta inwestycja wejdzie
w życie. I to jest takie właściwe przekonanie się, co komu przyświeca. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze
chciałby zabrać głos – już tylko merytorycznie co do uchwały? Proszę Radnego
Włodzimierza Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Szanowni Goście! Ja bym prosił, żeby Pani Przewodnicząca zamknęła tę
dyskusję, bo ja sobie nie wyobrażam, jestem IV kadencję radnym, ale to, co
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koledzy wyprawiają, to pożal się Boże, tak nie powinno być. Jeżeli się nie
zgadzam, to z kulturą powinno się odnosić, czy do Radnego, czy do Pana
Prezydenta. A nie może być chamstwa – przepraszam, że tak ostro mówię – na
sali, nie może być. Bo trzeba uszanować stan, możemy się nie zgadzać z Panem
Prezydentem, czy z innymi radnymi, ale trzeba uszanować stanowisko i godność
drugiego człowieka. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo
przykro, że prosiłam na wstępie, by ta dyskusja była merytoryczna, spokojna,
jest nastrój świąteczny. My jednak nie potrafiliśmy uszanować tego, o co
Państwa prosiłam. Bardzo mi przykro.
Przechodzimy do głosowania uchwały dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2020. Kto z Państwa Radnych jest za
przyjęciem tego projektu uchwały – proszę o naciśnięcie przycisku
i podniesienie ręki. Kto jest przeciw – proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
Kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że przy 17 głosach za i 5 wstrzymujących przyjęliśmy uchwałę
budżetową na rok 2020.
Radni RM w głosowaniu: 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 5 głosach wstrzymujących się – podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 r. (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 22 do protokołu).

Patrz uchwała Nr XXV/167/2019 - załącznik nr 23 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały – mianowicie: Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 – 2029. Państwo
Radni otrzymaliście uchwałę Nr 142/2019 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2020 – 2029 (załącznik nr 24 do protokołu). Opinia Izby
jest również pozytywna.
Projekt uchwały był opiniowany przez wszystkie komisje Rady Miasta. Proszę
Przewodniczących Komisji o zabieranie głosu i przedstawienia nam opinii
komisji. Proszę Przewodniczącego Komisji Samorządowej.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Kutryba – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata –
Komisja Edukacji również pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – M. Giemza – Komisja ds. Rodziny
również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta - K. Stelmasik – Komisja
pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I Przewodniczącego
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Komisja
Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy w tym punkcie
porządku obrad chcielibyście Państwo zabierać głos?
Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2020 – 2029. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały – naciska
przycisk i podnosi rękę? Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę? Kto
się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, że przy 17 głosach
za i 5 wstrzymujących przyjęliśmy uchwałę.
Radni RM – stosunkiem głosów: 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 5 wstrzymujących się – podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 – 2029 (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/168/2019 - załącznik nr 26 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa ogłaszam teraz
15 minut przerwy.
Przerwa w obradach rozpoczęła się o godz. 11.50.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Zapraszam na
salę obrad. Za sekundę wznawiamy obrady.
Przerwa w obradach trwała od godz. 11.50 do godz. 12.16.
10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kontynuujemy więc porządek
obrad dzisiejszej sesji. Jesteśmy przy punkcie V, podpunkcie 10, a mianowicie
jest to projekt uchwały dotyczący ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu.
Proszę Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Komisja
Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
chcieliby zabrać głos przy projekcie tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług
Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kto jest za przyjęciem uchwały –
proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk
i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę. Dwóch
radnych nie wysłało jeszcze informacji. Czyli wszyscy. Zakończyło się już
głosowanie przy tej obecności – wszyscy byliśmy jednogłośni.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
nr 27 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/169/2019 – załącznik nr 28 do protokołu.
11) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy przekazania dotacji celowej dla Gminy Bodzechów. Projekt uchwały
był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji
o przedstawienie nam opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Komisja
Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. – Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej przekazania dotacji celowej
dla Gminy Bodzechów. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały – podnosi rękę
i naciska przycisk. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę.
I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy również jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przekazania dotacji celowej
dla Gminy Bodzechów (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 29
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/170/2019 – załącznik nr 30 do protokołu.
12) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2019. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu. Proszę radnego Włodzimierza Steca o zabranie głosu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019. Kto jest za przyjęciem
tej uchwały – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska
przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – również naciska przycisk
i podnosi rękę. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019 (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 31 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/171/2019 – załącznik nr 32 do protokołu.
13) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2019 – jest to właśnie ten nowy projekt uchwały,
który był dzisiaj wniesiony do porządku obrad. Projekt był również opiniowany
przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019. Kto jest za – naciska
przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę.
I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, że uchwałę
również podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019 (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 33 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/172/2019 – załącznik nr 34 do protokołu.
14) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2019 – jest to drugi, nowy projekt, który dziś był
wniesiony do porządku obrad. Również był opiniowany przez Komisję Budżetu.
Proszę Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Komisja
Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi, zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019.
Kto jest za – podnosi rękę i naciska przycisk. Kto jest przeciw – podnosi rękę
i naciska przycisk. I kto się wstrzymał – podnosi rękę i naciska przycisk.
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy również jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019 (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 35 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/173/2019 – załącznik nr 36 do protokołu.
15) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny, ostatni już w tym
punkcie, projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2029.
I tutaj przypominam Państwu o wymianie załącznika Nr 1 do tego projektu
uchwały. Projekt również był opiniowany – z wymienionym załącznikiem –
przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Komisja
Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2019 – 2029. Kto jest za przyjęciem uchwały – naciska przycisk
i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się
wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, że również i tą
uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019
– 2029 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 37 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXVI/174/2019 – załącznik nr 38 do protokołu.
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Ad VI/Informacja
interpelacjach:

Przewodniczącej

Rady

Miasta

o

złożonych

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny punkt porządku naszych
obrad to punkt VI „Informacja Przewodniczącej Rady Miasta
o złożonych interpelacjach”. Szanowni Państwo Radni! W okresie od
9 grudnia do 19 grudnia zgłoszono 6 interpelacji w dniu 17 grudnia i te
interpelacje złożył Radny Andrzej Pałka. Wszystkie interpelacje zostały
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, jak też
niezwłocznie przekazane Prezydentowi Miasta celem nadania im dalszego
biegu. To tyle w tym punkcie.

Ad VII/Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego za okres od 29 listopada br. do 12 grudnia br.:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy teraz do
punktu VII, mianowicie „Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego za okres od 29 listopada br. do 12 grudnia br.” (załącznik
nr 39 do protokołu). Czy ktoś z Państwa radnych ma zapytania, czy też uwagi
do Sprawozdania z prac Prezydenta Miasta? Nie widzę.
Ad VIII/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie przechodzimy do
kolejnego punktu, mianowicie „Sprawy różne”. W materiałach otrzymaliście
Państwo Radni Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2019 z perspektywą na lata
2020 – 2023 (załącznik nr 40 do protokołu). Materiał również był przedmiotem
obrad Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. Czy Państwo Radni mają zapytania
do przedłożonej informacji? Nie widzę.
Czy mają Państwo jeszcze w tym punkcie pytania, uwagi? Proszę Radnego
Marcina Marca o zabranie głosu.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado!
Szanowni Goście! Ja bym jeszcze raz chciał, bo zrobiłem to za pośrednictwem
mediów społecznościowych, ale jeszcze raz chciałbym się odnieść do tej
nieprzyjemnej akcji, która miała miejsce na osiedlu Ogrody. Tak się składa, że
jestem akurat mieszkańcem tego bloku, który był zagrożony wybuchem. Było
jak było, było nerwowo, ale wszystkie służby stanęły na wysokości zadania
i chciałbym jeszcze raz tu dobitnie podkreślić, że bardzo mnie to cieszy, że te
służby tak sprawnie działają, poczynając od miasta, od Straży Miejskiej, która
była, no bardzo mocno zaangażowana w akcję. Została uruchomiona szkoła
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podstawowa, pomimo tego, że to była niedziela do południa, mieszkańcy mogli
się tam schronić przed zimnem, bo tak naprawdę mieliśmy dosłownie dwie, trzy
minuty na opuszczenie mieszkań, gdzie wiecie Państwo doskonale, że
w niedzielę do południa raczej, no jest to taka sielankowa atmosfera i nikt się
tego nie spodziewał, no dosłownie musiałem dzieciaka szybko ubrać i uciekać
z domu. Tak, że sporo stresu było, ale i Straż Pożarna, i Policja, i służby
ratunkowe stanęły na wysokości zadania. Chciałbym jeszcze raz za to
wszystkim serdecznie podziękować.
Ale to też nam pokazuje, że ważna jest właśnie sprawa, to co prawda był gaz,
ale czadu z tego tytułu zagrożeń życia i zdrowia ludzkiego – naprawdę nie
bójmy się inwestować w bezpieczeństwo. I ja naprawdę jeszcze raz podejmę
akcję przejścia się po bloku i zebrania podpisów celem podłączenia nas do
instalacji Miejskiej Energetyki Cieplnej, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową
i likwidację piecyków gazowych, bo już dokonywałem takich prób u siebie
w bloku, ale zainteresowania mieszkańców wybitnego nie było. No teraz
oczywiście wszyscy podnieśli larum, przy okazji tej, tej akcji, jak to, jak to jest
ważne, ale no właśnie, dopiero w takich sytuacjach człowiek sobie zdaje sprawę,
że parę złotych za wymianę termy, czy pozbycie się jej i tak dalej, jest niczym w
obliczu tego, że możemy stracić nawet i życie. Tak że, tak że, naprawdę apeluję
o to, żeby jak najwięcej wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni itd., powoli
myślało o tym, żeby odchodzić od tych archaicznych sposobów ogrzewania
ciepłej wody i podłączać się do Miejskiej Energetyki Cieplnej i korzystać
z naszych zasobów, zresztą to będzie także z korzyścią dla naszej spółki, dla
finansów gminy. Dziękuje serdecznie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Koleżanki
i Koledzy Radni! Mili Goście! W tym miejscu mam okazję, Panie Prezydencie,
podziękować Panu i Panu Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych – Panu Krzysztofowi Kowalskiemu za ten piękny parking, jaki jest
przy powiatowym szpitalu. Czy on dał dużo miejsc, czy nie – ja powiem:
długość samochodu, a stojący w poprzek samochód – a więc już widzimy,
że z jednego stanowiska, który stał w starym układzie, są dwa miejsca
parkingowe. A ile z tego wyszło – można zobaczyć. Jest to naprawdę piękne
i myślę, że kto przyjeżdża, to ze spokojem i bezpiecznie może postawić.
A bynajmniej już tych samochodów jest o wiele mniej na ul. Szymanowskiego,
która była oblegana na całej niemalże długości.
Jak również chcę podziękować Panu Prezydentowi i Dyrektorowi Zakładu
Usług Miejskich – Koledze Łukaszowi Dybcowi, za co? Ano za odsłonięcie,
może już zapomnianego, chodnika wzdłuż ulicy Sienkiewicza. Moi Kochani!
Sprzęt ciężki musiał zrywać to, co narosło. A mieszkańcy mówią, którzy
chodzą: „O! To tu chodnik był?”. Kiedyś był, liczono, że został zerwany
i dlatego tak zarośnięty. Wielkie ukłony w tym kierunku.
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Jak również, jak pamiętamy z poprzedniej kadencji, bardzo często wspominałem
temat oczyszczenia chodnika wzdłuż ulicy Długiej od ronda Narodowych Sił
Zbrojnych w kierunku Zakładu Usług Pogrzebowych. ¾ chodnika zarośniętego
– dzisiaj prawie 2,5 metra szerokości, ze spokojem można się przemieszczać.
Wielkie podziękowanie!
Ale będąc przy głosie w imieniu swoim i całej rady chcę złożyć życzenia
bożonarodzeniowe: zdrowych, pogodnych, radosnych świąt i szczęśliwego
Nowego Roku! Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pan Prezydent prosił o zabranie
głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Ja tu włączając się do głosu, odnośnie tej
akcji przy bloku 23 na osiedlu Ogrody, chcę też podziękować Komendantowi
Kaniewskiemu, podziękowania dla Komendanta Powiatowej Policji,
podziękowania dla Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej – te służby
sprawnie działały. Pojawiła się służba gazownicza i pojawili się też sprawni
pracownicy ze spółdzielni mieszkaniowej, którzy byli też czynnymi
udziałowcami. Ale chcę podkreślić jedną rzecz: ludzką życzliwość. Jeden
z przedsiębiorców, który obok tego miejsca, ma swoją firmę, wyszedł
z inicjatywą, że też chce wesprzeć, pomóc. To był taki miły gest,
nieoczekiwany, ale taki ad hoc, sam z siebie. To, co Radny Marzec zauważył, to
jest właściwy kierunek, żeby mówić o tym, aby podłączać się z centralną ciepłą
wodą do Miejskiej Energetyki Cieplnej. I to jest to, o co kiedyś Państwa
prosiłem, żeby budować pozytywny wizerunek naszych spółek: MWiK–u,
MEC–u, OTBS–u, czy innych, bo to są nasze skarby i to jest ważne, abyśmy
o nich mówili w pozytywnych słowach. Stąd jeszcze raz podziękowania za ten
głos i za tę inicjatywę. Teraz na pewno Pan zbierze te głosy, bo nic tak nie uczy
jak doświadczenie. I myślę, że teraz nie będzie problemu. Natomiast jest kolejka
chętnych, którzy się chcą przyłączyć, bo to jest pozytywny kierunek. Tak, że
jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję Radnemu Andrzejowi Pałce za ten głos, bo tak, jak powiedziałem,
okres świąteczny, za chwilę Wigilia w powiecie, a później Wigilia na
ostrowieckim Rynku, więc ja nie chciałbym tutaj już zabierać głosu. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś z Państwa chciałby
jeszcze zabrać głos w tym punkcie?
Szanowni Państwo! Ponieważ zbliża się piękny okres świąt Bożego Narodzenia,
Wigilii – życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, dużo spokoju,
życzliwości, szacunku wobec siebie i takich naprawdę serdecznych, radosnych
świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny, w gronie przyjaciół. Żeby Państwo
mogli wreszcie odpocząć, pomyśleć chwilę i zastanowić się nad tym, co udało
nam się zrobić jako nam – samorządowcom i wszystkim Państwu w tym
minionym roku, bo już dobiega końca, a co jeszcze jest przed nami, nad czym
należy skupić energię jeszcze w nadchodzącym roku – całą taką energią
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przygotować się do tego, żeby dalej spełniać te życzenia mieszkańców, o które
proszą nas mieszkańcy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, Drodzy Państwo,
szczęścia, miłości, pomyślności. Wszystkiego najlepszego!
Ad IX/Zamknięcie obrad Rady Miasta:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Zamykam obrad XXVI sesji Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 12.32.
Protokołowały:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Kamińska
Magdalena Połetek

Irena Renduda – Dudek
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