PROTOKÓŁ NR XXX/2020
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a następnie
poprosiła radnych RM o zalogowanie się do systemu.
Sesja rozpoczęła się o godz. 13.01.

Następnie Przewodnicząca powitała gości przybyłych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

Nieobecni radni: Mateusz Czeremcha, Marek Giemza, Marta Woźnicka –
Kuzdak.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, jak zwykle
przypominam o klauzuli RODO, o ochronie danych osobowych, a więc myślę, że
wszyscy ją znamy na pamięć i zabierając głos w wypowiedziach przy projektach
uchwał nie wymieniamy nazwisk osób trzecich, o ile nie mamy ich wyraźnego
oświadczenia, że nam na to zezwalają.
Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Porządek obrad dzisiejszej sesji
otrzymaliśmy i w dzisiejszym porządku mamy 2 projekty uchwał. Czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby coś wnieść do porządku obrad? Nie widzę. W takim
razie przechodzimy do realizacji porządku obrad.

Radni RM obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
III.

Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc dla
mikroprzedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne
z powodu COVID-19,
2) szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie
należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania,
przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej jednostkom
organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
z powodu COVID-19.
IV.

Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pierwszy projekt w sprawie
zwolnienia podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc dla
mikroprzedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne
z powodu COVID – 19. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu
oraz przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę przewodniczących
Komisji o zabranie głosu. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja Strategii i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała
ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają
zapytania i uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Radny Mariusz Łata.
Radny M. Łata – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Radni! Do
projektu tej uchwały, do projektu następnej uchwały, obserwując skalę pomocy,
jaka organizowana jest przez nasze miasto, przez gminę, przez Prezydenta i przez
Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ja jestem dumny, że w ten sposób
podchodzimy do sytuacji, która jest w kraju, do sytuacji przedsiębiorców. Mam
nadzieję, że skala ulg, która jest przygotowana, ten pakiet, bezpiecznik dla
przedsiębiorców, jest zauważana nie tylko w skali województwa, ale i kraju.
Spotykam się z pozytywnymi sygnałami, a o wodzie za złotówkę mówi już nie
tylko pół województwa świętokrzyskiego, ale i przynajmniej kilka samorządów
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w całej Polsce, wskazuje to jako bardzo dobry przykład. Za to należą się
podziękowania wszystkim Państwu, którzy przyłożyli się do tej uchwały.
Mam nadzieję, że pakiet, który państwo powinno zabezpieczyć, i państwowe
spółki – myślę tutaj o energii, myślę tutaj o innych jeszcze udogodnieniach –
również pójdą w ślad za tym, co robią nasze instytucje. Liczę na to. Mam też
nadzieję, że przedsiębiorcy, którzy korzystają, skorzystają z tych ulg, które dzisiaj
przegłosujemy, również dla osób, którym oni wynajmują pomieszczenia i swoje
lokale, też podejdą ze zrozumieniem i też zastosują się do tych dobrych wzorców,
które są proponowane przez Prezydenta i będą przyjmowane przez Radę Miasta
Ostrowca. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pan Prezydent – proszę
bardzo.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni!
Szanowni Goście! Drodzy Państwo śledzący dzisiejsze obrady nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta za pośrednictwem Internetu! Chciałbym podziękować na
wstępie wszystkim. Szanowni Państwo! Chcemy przedstawić projekty uchwał
zwalniających przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób z podatku od
nieruchomości. Chciałbym zaznaczyć, że jest to kolejny bardzo ważny punkt
szeregu rozwiązań, których celem jest minimalizowanie negatywnych skutków
epidemii koronawirusa na naszą lokalną gospodarkę. Drodzy Państwo! Ten
szereg rozwiązań to również przyjęta na poprzedniej sesji uchwała zmniejszająca
opłatę za wodę do złotówki. Dla wszystkich bez wyjątku, mieszkańców i firm
z naszego miasta. To również zarządzenia dotyczące zwolnienia z opłat za czynsz
podmiotów gospodarczych funkcjonujących na Targowisku Miejskim,
w lokalach komunalnych i szkołach. Ten pakiet, dla przejrzystości nazwany
„bezpiecznikiem”, to w całości nasza i Państwa, moja inicjatywa konsultowana
z różnymi środowiskami – i chciałbym, abyście tak ją przedstawiali, jako nasze
wspólne dzieło, bez wyjątku byli ambasadorami tej inicjatywy. Drodzy Państwo!
Bezpiecznik dla Ostrowca Świętokrzyskiego to jest szereg dokumentów, które
w tej chwili będą oddziaływać na to, co się dzieje w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Sposób, w jaki prowadziliśmy politykę finansową w tej i w poprzedniej kadencji
samorządu, pozwala nam dzisiaj na konkretne działania. Przez 6 lat spłaciliśmy
niemal wszystkie zobowiązania miasta. Pozostała ostatnia rata kredytu.
Spotkałem się z takim kolokwialnym określeniem, że miasto oszczędzało
w tłustych latach, aby w chudych, które właśnie nadeszły, móc pomagać.
Obrazowo pokazuje to, że takie liczne decyzje trzymające dyscyplinę finansową
były słuszne. Dzisiaj jesteśmy jednym z niewielu samorządów, których stać na to,
by przedsiębiorcom lokalnym móc pomóc. Szanowni Państwo! Chciałbym też
podziękować, bo mamy też na sali dyrektorów i prezesów naszych jednostek, jest
dyrektor Łukasz Dybiec, który zarządza, reprezentuje miasto z lokalami będącymi
własnością miasta, jest Pani Agnieszka Rogalińska – Prezes Agencji Rozwoju
Lokalnego, która też administruje obiektem miejskim, który też wynajmowany
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jest dla przedsiębiorców. Jest też Pani Prezes Kostrzewa z Ostrowieckiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czyli firmy zarządzającej
nieruchomościami. Drodzy Państwo! W ramach tych pakietów, bo Państwo za
chwilę przegłosujecie obniżki podatku od nieruchomości i w czynszach za najem
i dzierżawę, natomiast zdecydowałem się na podpisanie 6 zarządzeń dotykających
naszych jednostek. I tak za złotówkę, będą zwolnieni do przysłowiowej złotówki
czynszu wszystkie podmioty w Agencji Rozwoju Lokalnego – w Centrum
Biurowo – Konferencyjnym, wszyscy, którzy dzierżawią tam pomieszczenia na
okres 3 miesięcy mają obniżony czynsz do złotówki. Do złotówki mają obniżone
wszyscy ci przedsiębiorcy, które wynajmują od Zakładu Usług Miejskich nasze
budynki, nasze lokale. I za złotówkę będą miały również obniżony czynsz
wszystkie firmy, które współpracują z Ostrowieckim Towarzystwem
Budownictwa Społecznego. Rozszerzone to zostało na Targowisko Miejskie
i wszyscy handlujący na Targowisku Miejskim, wszystkie nasze podmioty, które
związane są z targowicą, na okres 3 miesięcy mają zwolniony czynsz do złotówki
z m2. I chciałem dzisiaj w tym wyjątkowym czasie, przedświątecznym,
podkreślić, że to bardzo dobrze, że to w tym momencie, przed świętami,
głosujemy, Państwo przegłosujecie za chwilę te uchwały, ponieważ wiemy, jakie
teraz, tym czasom, towarzyszą napięcia i stres, które są odczuwane w każdej
rodzinie, bo ta niepewność dotyczy wszystkich. Nie oglądamy się na decyzje
centralne, na Warszawę, i na to, co proponują sfery rządowe, ale wprowadzamy
swoje rozwiązania, wykorzystując możliwości, jakie daje nam to prawo. Stąd
dzisiaj ta sesja nadzwyczajna, ponieważ niedawno mieliśmy uchwałę Sejmu
i Senatu, potwierdzoną przez Pana Prezydenta, która daje możliwość dzisiaj
gminom, aby takie podatki w ciągu roku obniżyć. Chcę zaapelować do Państwa,
abyśmy pokazali tutaj jedność i wszyscy – prośba o przegłosowanie tych dwóch
uchwał, dających ulgi dla naszych firm, dla naszych przedsiębiorców. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Marcina Marca o zabranie głosu.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Ja dopytam tylko, bo Pan Prezydent użył sformułowania takiego obiegowego,
mówiąc o Centrum Biurowo – Konferencyjnym. Rozumiem, że też mamy na
myśli Inkubator Przedsiębiorczości? Bo to są dwa odrębne budynki, ale
oczywiście, one funkcjonują w ramach jednego systemu, zarządzanego przez
Agencję Rozwoju Lokalnego. Więc dopytuję, czy też inkubator w to wchodzi –
domniemuję, że tak. I drugie pytanie dotyczy tego, czy przewidujemy również
w przyszłości, być może niedalekiej, rozwinięcie tego systemu o firmy, które są
małymi przedsiębiorcami, tzn. takie, które zatrudniają powyżej 9 pracowników,
dokładnie do 49, których obroty zamykają się kwotą 10 mln €, ale nie może
wszystkich, tylko tych, które dotyczą takich branż najbardziej newralgicznych,
typu obiekty hotelowe, okołoturystyczne, no bo te praktycznie nie mają w ogóle
żadnych obrotów dzisiaj. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby o co dopytać? Proszę Radną Maj o zabranie głosu.
Radna G. Maj – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Koledzy
Radni! Mam pytanie odnośnie dzierżawców sklepików szkolnych, ponieważ
wiemy, że w obecnym czasie szkoły nie funkcjonują i spłynęło do mnie kilka
pytań na temat tych problemów osób, które dzierżawią od miasta, czy też od
powiatu miejsca, w których mają swoje sklepiki. Wiemy, że dochody tych osób
spadły do zera, ponieważ szkoła nie funkcjonuje żadna i nie wiemy, jak długo
będzie zamknięta. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę, Panie Prezydencie,
o odpowiedzi na pytania.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowni Państwo! Za chwilę te zarządzenia
będą wisieć na stronach internetowych naszego portalu, ale dziękuję za te pytania.
Pan Radny Marcin Marzec – dotyczy to całości, wszystkich lokali w obiektach
Inkubatora Przedsiębiorczości, Centrum Biurowo – Konferencyjnego, a więc cały
obiekt zarządzany przez Agencję Rozwoju Lokalnego, przez trzy miesiące:
kwiecień, maj, czerwiec – czynsz do złotówki z m2. Pani Grażyna Maj – dziękuję.
Nikt z nas nie wie, kiedy szkoły zostaną otwarte. Ale mamy tę możliwość
i wszystkie sklepiki, wszystkie podmioty funkcjonujące w naszych placówkach
są zwolnione do złotówki przysłowiowej, z tego czynszu, dlatego że faktem, że
dzisiaj nie funkcjonują. Dotyczy to również obiektów, o które Państwo nie
pytaliście, ale mamy też problem w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, bo tam
też są obiekty wynajmowane częściowo przez różne podmioty. A MOSiR jest –
tak, jak i instytucje kultury, gościmy dzisiaj w Browarze Kultury, Pan Dyrektor
Jacek Kowalczyk też ma podpisane umowy z poddzierżawcami, którzy mają
zakaz prowadzenia działalności, bo dzisiaj ten obiekt jest zamknięty, nie chcę tu
wymieniać z nazw. A więc rozszerzamy to na wszystkich. Zakładam wersję –
jeszcze wracając do pytania Pana Radnego Marcina Marca – zakładam, że – bo
konsultowaliśmy się tutaj z Panem Przewodniczącym Mariuszem Łatą – i może
być taka potrzeba, że będą kolejne sesje nadzwyczajne i będziemy wprowadzać
kolejne kroki dla kolejnych ułatwień. Temat pozostawiam otwarty, sytuacja jest
dynamiczna, nie wiemy, w którą stronę to podąży i jak długo to potrwa. To
pytanie nurtuje wszystkich, życzyłbym, by było jak najkrócej, żeby było jak
najszybciej, aby ta normalność w tych naszych placówkach szybko powróciła.
Więc jesteśmy otwarci. Powtórzę się jeszcze raz: miasto Ostrowiec jest
przygotowane, żeby takich ulg udzielać i mam nadzieję, że będziemy takim
pozytywnym przykładem dla innych, że warto wspierać, warto się dzielić i warto
byłoby być do tego przygotowanym, żeby dzisiaj móc się podzielić. Bo łatwo się
żyje na kredyt, z dnia na dzień. Dzisiaj nas, jako miasto, stać na to, żeby się
podzielić. I tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś
pytania przy projekcie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie zanim
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przegłosujemy projekt tej uchwały, zapewne Państwo zauważyli, że w § 1 –
w nawiasie „pózn. zm.” brakuje literki „z”. Ale to był błąd systemu. I dalej
„mocą obowiązującą” w § 5 – powinno być „z mocą…”. Więc to takie drobiazgi.
Przechodzimy w tym momencie do głosowania projektu uchwały dotyczącej
zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc dla
mikroprzedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne
z powodu COVID – 19. Kto jest za podjęciem tej uchwały – naciska przycisk
i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się
wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości stanowiącego pomoc dla mikroprzedsiębiorców ponoszących
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID – 19 (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXX/30/2020 - załącznik nr 3 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie
udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu,
dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia
epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Proszę Przewodniczących Komisji o zabranie głosu. Jako pierwszy zabierze głos
Przewodniczący Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja Strategii i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała
ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają zapytania do projektu tej uchwały? Proszę Radnego Wójcika
o zabranie głosu.
Radny K. Wójcik – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Koleżanki
i Koledzy Radni! Prawdziwego i mądrego gospodarza można poznać nie tylko po
tym, jakie decyzje, jakie kroki podejmuje w momencie, kiedy jest jakaś epidemia,
jakaś klęska żywiołowa, ale też wtedy, kiedy jest dobrobyt, kiedy są pieniądze.
Taką osobę też cechują takie cechy, jak odpowiedzialność, merytoryka, ale
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i odwaga w podejmowaniu decyzji – także tych trudnych i tych mało popularnych.
Ja mam przyjemność od ok. 1,5 roku z bliska przyglądać się, jak Pan, Panie
Prezydencie, konstruuje budżet i buduje taką stabilność finansową naszego
samorządu. Bo podczas, gdy inni w różnych samorządach w Polsce, na oślep
wydawali pieniądze, Pan miał odwagę mądrze inwestować, ale i odpowiedzialnie
oszczędzać. Bo dziś, kiedy mamy taką sytuację, zresztą mówiliśmy przy debatach
budżetowych, że jakiś kryzys musi się pojawić, zwracaliśmy bardzo często na to
uwagę jako radni i dziś chylę czoła przed tymi działaniami, bo możemy
powiedzieć, że my – jako Ostrowiec Świętokrzyski – dzięki Pańskim działaniom
jesteśmy na tę trudną sytuację, nie wiadomo jeszcze, jak trudną, ale jesteśmy na
nią przygotowani, podejmujemy bardzo dobre decyzje i jesteśmy wzorem dla
innych samorządów w Polsce tak, jak powiedział Radny Łata. W imieniu
mieszkańców dziękuję za te działania, za odpowiedzialność, za to, że możemy
dzisiaj spać spokojnie i podejmować decyzje ratunkowe. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie szczególnych
rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności
cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających
Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym za okres
stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19. Kto jest za
podjęciem uchwały – naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska
przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę.
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy również jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie szczególnych rozwiązań
prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych
z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia
epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 (imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXX/31/2020 - załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Zanim przejdziemy
do zakończenia sesji chciałabym powiedzieć, że takie moje, jakby moje
przemyślenia drobne, na temat tych trudnych czasów, czasów, których się nikt nie
spodziewał, w których przyszło nam żyć. I nie ma tu powodów do radości, ale
niemniej, z drugiej strony patrząc na ten temat można by się cieszyć z tego, że
właśnie tak mądrze, jak powiedział tutaj przed chwilą przedmówca, Pan Radny
Wójcik, były pieniądze zarządzane w gminie, że stać jest dzisiaj na to, żeby w tak
szybkim tempie, co jest też takim dużym plusem, że w szybkim tempie potrafimy
reagować na problemy naszych mieszkańców, na problemy mikroprzedsię7

biorców, że jesteśmy w stanie im pomagać. Myślę, że jesteśmy na początku tej
drogi pomocy, że – uzyskałam informację pytając na komisji – że gmina jest na
razie w dobrej sytuacji finansowej i myślę, że to, co powiedział przed chwilą Pan
Prezydent, że będziemy starać się pomagać nadal ludziom, jest aktualne i na
pewno będziemy się tu spotykać, żeby w miarę jak będą spływać jakieś rządowe
wytyczne, nie patrząc nawet na to, że nie dostajemy pieniędzy do budżetu, tylko
musimy z własnych środków reagować na tę pomoc, to będziemy takie uchwały
podejmować i będziemy nadal pomagać naszym mieszkańcom. I myślę, że tu
duża zasługa, oczywiście, Pana Prezydenta, służb ekonomicznych, wszystkich,
którzy odpowiadają za to miasto. A my również będziemy szybko odpowiadać na
te projekty uchwały, które zostaną nam przedstawione tak, żeby mieszkańcy jak
najmniej ucierpieli z powodu tego trudnego czasu epidemii. Dlatego chwała tutaj
wszystkim i zarządzającym, i Radzie Miasta, że wspólnie jesteśmy w stanie
pomagać mieszkańcom, i to właśnie tak szybko.
Proszę Państwa! Zanim zakończę sesję, chciałabym przypomnieć Państwu, że
2 marca tego roku ukazała się też ustawa o tym, że mamy przełożony termin
składania oświadczeń majątkowych – do 31 maja. A więc proszę się nie
niepokoić, jest czas. Ale myślę, że nie wiadomo, jak się rozwinie ta sytuacja
epidemiologiczna, więc może lepiej złożyć te oświadczenia, niż później – jakby
się to nasiliło – chodzić po urzędach. To tyle.
I proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo! Chciałbym jeszcze wyrazić słowa podziękowania dla
ostrowieckiego biznesu, dla przedsiębiorców. Ja chcę podziękować tutaj, Radny
Stanisław Choinka, przede wszystkim Radny Kamil Kutryba, Radny Daniel
Strojny, Radny Artur Zawadzki i ci radni, którzy mają kontakt z tym biznesem.
Mamy już pewną partię środków, pewnych materiałów, który lokalny ostrowiecki
biznes chce przekazać dla instytucji potrzebujących. I w przyszłym tygodniu będę
miał przyjemność takie ofiarowane rzeczy przekazać pogotowiu i szpitalowi.
I z tego miejsca wszystkim tym anonimowym przedsiębiorcom chcę za to
podejście podziękować. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Ja również
chciałabym powiedzieć, że radni KWW Jarosława Górczyńskiego zebrali
odpowiednią kwotę ze swoich diet po to, żeby zakupić maseczki, rękawiczki,
fartuchy ochronne, środki dezynfekujące. I postanowiliśmy przekazać te środki
radiologii w szpitalu i policji naszej ostrowieckiej. Tak, że dziękuję wszystkim
darczyńcom.
Myślę, że obrady nasze dobiegły końca. Nie będę powtarzała już życzeń
świątecznych, które złożyłam na poprzedniej sesji, bo myślałam, że może mnie
na tej sesji nie będzie, ale bardzo chciałam być z Wami wszystkimi. Toteż jestem
i życzę Wam wszystkiego dobrego na te święta. Przede wszystkim zdrowia,
spokoju i trochę wypoczynku koło domów, w rodzinnym, najbliższym gronie,
żeby nie spotykać się w dużych szerokich gronach, po prostu się nie zarażać.
8

Ad IV/Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję Państwu bardzo.
Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam obrady XXX sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Do widzenia Państwu!
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 13.24.
Protokołowały:

Przewodniczyła:

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Irena Renduda – Dudek
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