PROTOKÓŁ NR XXXV/2020
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
p. Irena Renduda – Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności
prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Ostrowieckim Browarze Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim,
rozpoczęła się o godz. 14.42
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta powitała obecnych na sesji.

W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
Starosta Ostrowiecki – Marzena Dębniak
Skarbnik Miasta – Sławomir Kijak
Anna Niedbała – Sekretarz Miasta

Nieobecni radni: Joanna Pikus.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo! Proszę Państwa
Radnych o zalogowanie się do systemu.
Szanowni Państwo w dniu 18 lipca br. zmarł Pan Janusz Wojciech Kotasiak –
radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencji 2002 – 2014,
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencjach:
2002 – 2006 oraz 2010 – 2014, członek Komisji Strategii i Rozwoju Miasta,
Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu.
Prosiłabym Państwa Radnych o powstanie i uczczenie pamięci zmarłego minutą
ciszy.
Radni RM powstali i uczcili pamięć zmarłego Radnego Janusza Wojciecha
Kotasiaka chwilą ciszy.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję.
Szanowni Państwo Radni, przypominam znowu o tej klauzuli RODO, czyli
o ochronie danych osobowych, a więc wiadomo, że w swoich wypowiedziach,

jeśli nie mamy takowej zgody, to nie wymieniamy nazwisk osób trzecich.
To tylko takie przypomnienie, bo Państwo już na pewno znają treść tej klauzuli.
I zanim przejdziemy jeszcze do porządku obrad, pozwolę sobie przeczytać
Państwu podziękowanie, które otrzymaliśmy od Burmistrza Miasta Jasło za nasze
wsparcie ludziom, którzy ucierpieli w czasie powodzi. A więc podziękowanie:
„Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W imieniu mieszkańców oraz własnym
pragnę serdecznie podziękować i wyrazić nasze uznanie za udzielenie pomocy
finansowej w formie dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków klęski
żywiołowej – odbudowę rowu melioracyjnego. Okazaną pomoc traktuję, jako
przejaw jedności oraz solidarności w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.
Każdy gest dobrej woli jest dla naszego miasta niezmiernie ważny i pozostanie
zapamiętany. Bardzo dziękujmy za chęć wsparcia i odpowiedź na apel „Solidarni
z Jasłem”. Takie sytuacje, jak ta pokazują nam, że siła tkwi w samorządach.
Ryszard Fabian Burmistrz Miasta Jasło”.

Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy proszę Państwa
do porządku obrad naszej sesji. Czy Państwo Radni mają uwagi
do zaproponowanego porządku, chcieliby coś dodać zmienić? Nie widzę.
W takim razie przechodzimy do realizacji porządku, a więc podejmowania
uchwał w sprawach.
Radni Rady Miasta obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
III.

Podjęcie uchwał w sprawie:

1)
2)
3)
4)
5)

zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
nabycia nieruchomości,
zbycia części nieruchomości,
zniesienia nazwy ulicy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie działek, położonych
w Ostrowcu Świętokrzyskim,
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu,
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii
Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 -2027,
zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2020 r.,

6)
7)
8)
9)
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10)

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 – 2029.

IV.

Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ad III/Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jako pierwszy projekt uchwały
dotyczący wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej
w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. H. Sienkiewicza służebnością przesyłu
na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o zapoznanie nas
z opinią Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca, Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają pytania do
projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. H. Sienkiewicza służebnością
przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą
w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16. Kto z Państwa Radnych jest
za podjęciem uchwały – proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciw – podnosi rękę i naciska przycisk. I kto się wstrzymał – podnosi
rękę i naciska przycisk. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zgody na obciążenie
nieruchomości służebnością przesyłu (imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 2 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXXV/81/2020 – załącznik nr 3 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały dotyczy
nabycia nieruchomości o pow. 0,0237 ha położonej w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Gajowej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta.
Proszę Przewodniczącego o opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają
pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości
o pow. 0,0237 ha położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Gajowej na
rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. 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 również uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXXV/82/2020 – załącznik nr 5 do protokołu.
3) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały dotyczy
zbycia części nieruchomości o pow. 0,0053 ha położonej w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. T. Boya – Żeleńskiego. Projekt uchwały również 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
pytania do projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego Steca.
Radny Wł. Stec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Ja mam takie pytanie. Przy tej ulicy, w zasadzie, to jest przy ul. Konopnickiej,
ale przy tej działce mieści się przystanek dla wysiadających, jak również
wsiadających. Chciałem się zapytać, czy ten przystanek zostaje cały czas –
to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie – czy jest możliwość zamontowania tam
wiaty przystankowej i czy jeśli będzie taka możliwość, czy tu nie będzie jakiś
przeszkód. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania
do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę Panie Prezydencie
o udzielenie odpowiedzi.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Nie ma problemu, jeżeli chodzi o usytuowanie
przystanku. Natomiast, co do wiaty przystankowej, to ten temat jest otwarty.
Miasto bardzo mocno inwestuje w nowoczesne wiaty przystankowe. Mamy teraz
bardzo duży projekt unijny. Za chwilę Państwo Radni i nasi mieszkańcy będą
mieli okazję oglądać rozpoczęcie prac budowalnych przy budowie nowej bazy
MZK przy ul. Samsonowicza. I myślę, że tutaj jednym z elementów też tego
projektu są nowe wiaty przystankowe. Przypomnę, my wymieniliśmy 40 takich
nowych wiat. Kolejne też będą wymieniane i dopasowywane do tego standardu.
To jest tylko i wyłącznie na poprawę warunków – 53 m. W niczym to nie koliduje.
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Jak Pan Radny spojrzy na układ drogowy i układ przestrzeni, to cały pas drogowy
pozostaje nadal naszą gminną własnością. Tak, że nie jest tutaj żaden problem.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są dalsze pytania
do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania
projektu uchwały dotyczącej zbycia części nieruchomości o pow. 0,0053 ha
położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. T. Boya – Żeleńskiego. 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 jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zbycia części nieruchomości
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXXV/83/2020 – załącznik nr 7 do protokołu.
4) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczący zniesienia nazwy ulicy Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę
o opinię Komisji.
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? Proszę Radnego Stanisława Choinkę
o zabranie głosu.
Radny St. Choinka – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Starosto! Chciałem podnieść taką jedną rzecz, że naprawdę ta uchwała
porządkuje pewien układ nazewnictwa między Osiedlem „Stawki”, a Osiedlem
„Koszary”. Z tego względu, że ul. Stawki teraz jest wchłonięta przez
ul. Hubalczyków/Bursztynowa i Szmaragdową. Przede wszystkim pokazuje
to też również, i rozwój miasta, gdzie te ulice w tym momencie są
wyremontowane. Mieszkańcy naprawdę mieszkają przy dobrych,
wyremontowanych ulicach. Myślę, że bardzo dobry kierunek, który porządkuje
pewne sprawy nazewnicze między Osiedlem „Stawki” a Osiedlem „Koszary”.
Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej zniesienia nazwy
ul. Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim. 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. Panie Choinka, proszę o wysłanie
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jakiejkolwiek odpowiedzi. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zniesienia nazwy ulicy
w Ostrowcu Świętokrzyskim (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXXV/84/2020 – załącznik nr 9 do protokołu.
5) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały dotyczy
wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie działek, położonych
w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. L. Rydla i H. Wieniawskiego. 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 – Pani
Przewodnicząca! Komisja również zaopiniowała pozytywnie ten projekt
uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają
pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania projektu
uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie działek,
położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. L. Rydla i H. Wieniawskiego.
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 jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na bezprzetargowe wynajęcie działek, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu)
Patrz uchwała Nr XXXV/85/2020 – załącznik nr 11 do protokołu.
6) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały dotyczy
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu w wysokości
65 tysięcy. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Miasta oraz Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczących o zabranie głosu. Jako
pierwszy zabierze głos Przewodniczący Komisji Strategii.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca! Komisja zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Przewodniczącego
Komisji Budżetu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają
pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego
Mateusza Czeremchę.
Radny M. Czeremcha – Dziękuję Pani Przewodnicząca. Państwo Radni! Panie
Prezydencie! Pani Starosto! Będziemy za chwilę głosowali uchwałę, której
przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu
w formie dotacji z przeznaczeniem na odnowienie korytarza parteru budynku
dydaktycznego, wymianę drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 3, czyli
w THM–ie. Chciałbym zapytać, czy przeznaczenie tych środków było
konsultowane z władzami Powiatu, bo z tego co mówił Pan Radny Łata
na Komisji, potrzeby inwestycyjne w szkołach powiatowych są bardzo duże –
są tam cieknące dachy. Szczególnie między halami sportowymi, a łącznikami.
I chciałbym zadać pytanie – czy te pieniądze są naprawdę dobrze spożytkowane,
bo oczywiście możemy upiększać wnętrza, natomiast to nie poprawi stanu
technicznego budynku. Dlatego chcę zapytać – czy przeznaczenie tych środków
było konsultowane z Powiatem? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! I Gość miły – Pani Starosto! Myślę, że trzeba w tym miejscu
podziękować pomysłodawcy Panu Prezydentowi za to, że też nie patrzy tylko na
swoje placówki podległe, ale również patrzy na całokształt wychowania,
przebywania naszej młodzieży. Chyba nic tak nie buduje, nic tak nie kształci, jak
przykład, jakiego doświadczają w nowych obiektach, wyremontowanych
i oczywiście, a nie kiedy może i przewyższających standard życia rodzinnego.
I takie sytuacje też są. Nie jest to nowością zapewne. Myślę, że dobra współpraca,
w myśl powiedzenia: „Zgoda buduje, natomiast niezgoda rujnuje.” To chyba nic
dodać, nic ująć. I oby tak dalej, bo myślę, że przesłanki – czy są inne placówki?
A trudna sytuacja – jak to się mówi – finansowa Starostwa – no to dobrze, że jest
możliwość takiej pomocy. Panie Prezydencie, jeżeli takowe sytuacje się nadarzą,
jeżeli będzie takie – prawda – zapotrzebowanie, i zapewne zapotrzebowanie
to jest, bo dało się to zauważyć na naszych spotkaniach poszczególnych komisji,
to myślę, że Pani Starosta na pewno się zwróci, a tutaj jeżeli takowe będą finanse
możliwe nie robiąc dużego uszczerbku na planach, jakie są przewidziane w naszej
działalności i dla gminy tutaj funkcjonujące, no to na pewno ten temat będzie
zaspokojony. Dziękuję jeszcze raz. Nie tylko będę ja sam dziękował, bo nie tylko
w swoim imieniu, ale i wielu nawet tutaj, i tutaj obecnych na sali. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Panie Prezydencie
o zabranie głosu.
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Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Goście! Drodzy Internauci, bo nie zapominajmy, że nasza sesja jest też
transmitowana. Ja powiem bardzo technicznie. Gdyby we właściwym czasie
dbano o remonty w szkole, w Technikum Hutniczo – Mechanicznym, to nie
byłoby dziś takiego problemu, że leje się z dachów, niepomalowane klatki,
niewymienione drzwi, zapadające się parkiety, wiele usterek. To trzeba sobie
odpowiedzieć samemu sobie, gdzie byli wszyscy ci, którzy przez ostatnie lata nie
remontowali? Szybko można sprawdzić i wszyscy nauczyciele, i Pan Dyrektor
Golis, i dzisiejszy Pan Dyrektor Łodej mają wiedzę – o ile wnioskowali do
wcześniejszych władz, a ile dostali. Z naszej strony, ja wnioskuję do Państwa
Radnych o gest solidarności, o gest wsparcia. Jestem po rozmowach z Panem
Dyrektorem Łodejem, jestem po rozmowach z Naczelnikiem Wydziału Oświaty
w powiecie – Panem Mariuszem Łatą, i jestem po takich konsultacjach
fizycznych. Miałem przyjemność być w tym obiekcie. I chcę podziękować w ten
sposób, i myślę, że Państwo też podziękujecie głosując za tą uchwałą – wszystkim
nauczycielom i uczniom tej szkoły. Drodzy Państwo! To jest jedna
z najlepszych szkół technicznych w województwie i my powinniśmy o to dbać.
Nie jest moim obowiązkiem, jako prezydenta miasta finansować tą szkołę.
Natomiast chcemy pokazać gest – gest solidarności i chcemy zrobić ukłon
w stronę świetnej szkoły. Panie Naczelniku, myślę, że nagroda się dla Pana
Łodeja należy za prowadzenie tej placówki, i dla nauczycieli za świetne
przygotowanie maturzystów. Mamy się czym pochwalić. I stąd, z tego miejsca,
jako prezydent wnioskuję do Państwa, abyśmy dla tej szkoły taką dotację celową
dali. Jeszcze raz – my dzięki Państwa tutaj wsparciu, tylko w tym roku
przeznaczyliśmy dwa miliony złotych na remonty w naszych placówkach.
A więc, należy się teraz zapytać – Pani Starosto, w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
– ile było na remonty w szkołach powiatowych? To tak technicznie zapytam, jako
prezydent z inżynierskim podejściem. To tyle z mojej strony.
I myślę, że tutaj jeszcze raz podziękowania – Pani Starosto – dla tej szkoły, bo to
jest szkoła techniczna. Na wielu spotkaniach z przedsiębiorcami słyszę miłe
słowa, że absolwenci tej szkoły są świetnymi pracownikami – myślącymi,
twórczymi, kreatywnymi. I to jest zasługa: i grona pedagogicznego, i chęci tych
uczniów, a nie zapominajmy, że do tej szkoły przychodzą też uczniowie spoza
Ostrowca. I naszą intencją wszystkich powinno być to, abyśmy dbali o właściwy
prestiż i właściwą markę, a ta szkoła, jako szkoła techniczna uważam, że jest jedna
z najlepszych. Stąd takie uznanie. Powiem więcej, ostatnio tutaj mieliśmy
dyskusję z Panami Prezydentami w kontekście pomysłów na pieniądze
z budżetu norweskiego, z tego grantu. I powiem, że mnie osobiście ujmuje też
taki pomysł, żeby zrobić może w połączeniu z innymi ośrodkami, ale coś na wzór
Wyższej Szkoły Technicznej. I myślę, że Technikum Hutniczo – Mechaniczne
byłoby świetną bazą. Ja nie mówię, że ten projekt wypali, ale wyobrażam sobie,
że wspólnie ze Starachowicami, Skarżyskiem i z uczelnią wyższą naszą, bądź
jeszcze innymi moglibyśmy się nad takim pomysłem pochylić. Ale to jest tylko
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i wyłącznie dlatego, że mamy dobrą bazę. Ta dobra baza to Technikum Hutniczo
– Mechaniczne. Podziękowania dla Pani Starosty, na ręce Pani Starosty dla
wszystkich nauczycieli z tej szkoły i dla wszystkich uczniów. Powiem więcej, być
może będziemy wnioskować, ja zaproponuję też taką rzecz, aby ufundował też
stypendia dla najzdolniejszych uczniów tej szkoły, bo uważam, że należy to też
doceniać i wspierać. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są jeszcze…? Proszę
o zabranie głosu Marcina Marca.
Radny M. Marzec – Panie Prezydencie! Pani Starosto! Wysoka Rado! No,
powiem tyle na słowa Pana Prezydenta, że żałuję, że teraz nie jestem uczniem tej
szkoły, a w latach 1998 – 2002, bo może bym się na stypendium załapał.
Najgorszym uczniem nie byłem. I jako absolwent tej szkoły powiem w ten sposób
– dawno co prawda murów tej szacownej szkoły nie odwiedzałem,
bo matura blisko dwadzieścia lat temu, ale mam znajomych nauczycieli,
profesorów, z którymi się czasami spotykam i ja pamiętam czasy, kiedy podczas
lekcji pani, która prowadziła z nami zajęcia, zrobiła sobie herbatę, odłożyła ją –
to była lekcja dwugodzinna, łączona i po 45 minutach zapomniała, że tą herbatę
zostawiła na zapleczu. Poszła po nią i przyniosła loda, nie na patyku, tylko na
łyżce. Taka była temperatura w salach obok i w infrastrukturze. Nie wiem, jako
to wygląda teraz, ale ta szkoła rzeczywiście – i wiele innych u nas –
ponadgimnazjalnych wymaga doinwestowania. I tak sobie myślę, bo widzę tu po
reakcjach kolegów i koleżanek, i trudno im odmówić racji, że widać, że potrzeby
są ogromne. Powiat, jaka jest sytuacja wiemy doskonale – finansowa – i chyba
bez takiego wspólnego działania miasta i powiatu ciężko będzie nam to
podźwignąć. Pomysł genialny, jeżeli chodzi o coś w rodzaju mini uczelni
technicznej. I wydaje się, że może trzeba pomyśleć o jakiejś formie
dokapitalizowania z wszelkich możliwych źródeł – utworzenia swoistego
funduszu wsparcia szkól ponadgimnazjalnych u nas w mieście i w powiecie. Ale
takiego, który by rzeczywiście wprowadził te szkoły na XXI wiek tak, jak to
powinno wyglądać. Czyli na przykład – nie wyobrażam sobie, żeby taki THM
utrzymał tą wysoką pozycję, albo nawet ją jeszcze podwyższył w rankingach,
jeżeli nie doinwestujemy pracowni technicznych, kształcenia praktycznego:
pracownie robotyki, automatyki. Absolwenci tych szkół powinni mieć jeszcze
więcej praktyki. Może dodatkowe programy. Skoro dla uczniów szkół dawnych
gimnazjalnych, czy podstawowych możemy zrobić, jako jedyni, czy jedni
z nielicznych w Polsce dodatkowe kursy, certyfikaty angielskiego, to zróbmy coś
dla uczelni technicznych, żebyśmy rzeczywiście – a rynek chłonie takich
absolwentów, rzeczywiście. Wiemy, jakie było szkolnictwo zawodowe na
przestrzeni ostatnich lat, i tego nam rzeczywiście potrzeba. Więc apeluję o to, że
może powinniśmy pomyśleć wspólnie, jako miasto, jako powiat, może jakieś
jeszcze organizacje pozarządowe, które powinny przy szkołach powstać, które
mają możliwość absorbcji środków. Co to za problem stworzyć na przykład
fundację THM–u, albo stowarzyszenie absolwentów, czy jeszcze jakieś inne,
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które będzie absorbowało, pozyskiwało środki z jakiś innych grantów. Można to
zrobić, są na to możliwości i myślę, że to jest ten dobry moment, bo widać, że jest
potrzeba. My jesteśmy cały czas niedoinwestowani. Chciałbym o to serdecznie
zaapelować, oczywiście w miarę możliwości finansowych obydwu jednostek
samorządowych. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radny Mateusz
Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu.
Ja tu się częściowo zgodzę z Panem Prezydentem, ale powiem więcej, to nie jest
jedna z najlepszych, tylko to jest najlepsza uczelnia, szkoła techniczna,
ponadpodstawowa w naszym województwie. O czym świadczą nie tylko miejsca
w rankingach, ale również liczba absolwentów, sukcesy, jakie później osiągają
w życiu zawodowym, na uczelniach, również podczas studiów. Również
imponująca liczba olimpijczyków. Natomiast ponawiam pytanie: Panie
Prezydencie, czy przeznaczenie tych środków było konsultowane z władzami
Powiatu? Czy jest to koncert życzeń Pana Prezydenta? Czy też rzeczywiście
odpowiedź na realne potrzeby? To po pierwsze. Po drugie – Panie Prezydencie,
obok siedzi Pani Starosta i proszę nie zapominać, że Pani Starosta jest przełożoną
Pana Naczelnika Łaty. Nie na miejscu jest wydawanie sugestii,
czy poleceń nie swoim pracownikom. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radny Mariusz
Łata. Może chwileczkę jeszcze – radny.
Radny M. Łata – Ja bardzo chciałbym podziękować w imieniu dyrektorów
wszystkich powiatowych szkół za taką troskę Państwa o ich stan. Ja pragnę
zapewnić, że ten gest, który wykonuje Pan Prezydent, a który Państwo Radni będą
za chwilę głosować – mam nadzieję, że nie jest pojedynczym gestem – ale ja
pragnę zapewnić, że jeżeli wyprowadzimy z ruiny stan finansów powiatu, to
wszystkie szkoły dostaną wsparcie, mniejsze czy większe na miarę swoich
potrzeb. Ja bym chciał, nie prosić tutaj w imieniu Starosty, Dyrektora, nauczycieli
– o to wsparcie. Chciałbym dokładnie, żeby ta szkoła była i nie tylko ona,
dofinasowana w sposób dostateczny. Tak, jak Prezydent wspomniał – Prezydent
odwiedził tą szkołę, widział niedostatki, które w niej są. Znamy niedostatki
również w innych szkołach. Ja chciałbym tutaj odpowiedzieć również Radnemu
Marcowi – wiem, że to nie powinienem się odnosić do wypowiedzi radnego, ale
uspokoić, że Stowarzyszenie na Rzecz Absolwentów działa – prężnie zaczyna
działać, coraz bardziej. A od dwóch lat, w zasadzie projekty, które pojawiają się
w szkołach, nie wiem, dlaczego nie były realizowane wcześniej – różnego zakupu
sprzętu technicznego – w tym momencie pragnę uspokoić, że takie projekty
odbywają się. Jeden się nie dawno zakończył. Drugi jest w trakcie. Doposażone
są pracownie zawodowe, tematyczne. Uczniowie biorą udział w projektach
i w stażach różnego rodzaju. Cieszą się naprawdę bardzo dobrą opinią. I tutaj
oddam też to, co powiedział mój przedmówca – szkoła, jeżeli chodzi o ostatnie
matury jest na drugim miejscu, co prawda, w województwie świętokrzyskim, ale
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pierwsze miejsce zdobyła chyba jedenastoosobowa klasa w niepublicznym
technikum.
A jeżeli chodzi o 140 – osobowy, zastęp maturzystów tegorocznych, to oni zdali
na poziomie licealistów województwa świętokrzyskiego. A wiemy dokładnie,
że w tym roku, przy takiej zdawalności słabiutkiej w całym kraju spowodowanej
różnym względami, ale w skali całego kraju 25% – pragnę poinformować – nie
zdało maturzystów matury. W THM–ie ten wynik zdawalności był powyżej 86%.
Wielkie gratulacje i podziękowania dla nauczycieli i Dyrekcji tej szkoły.
I tutaj cieszę się, że Państwo również doceniają to. A ten gest, który Pan Prezydent
przewidział, to mówię, to jest tylko gest wystosowany w podzięce chyba za to, bo
organem, który jest za to odpowiedzialny, jest jednak Starostwo Powiatowe
i Starostwo będzie jednak dbało o to. A takie gesty ze strony Prezydenta na pewno
będą mile widziane. Ale organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe.
I mówię, wyprowadzimy Starostwo z ruiny – będziemy inwestować w nasze
szkoły. Naszym celem jest doprowadzenie do takiego stanu, jak są placówki
gminne. Wszyscy z zachwytem patrzą na to, jak się rozwijają i technicznie,
i infrastrukturalnie nasze szkoły gminne, o których my tutaj też możemy śmiało
powiedzieć, że wszystko przed nami. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę o zabranie głosu
Panią Starostę.
Starosta Powiatu Ostrowieckiego – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Państwo Radni! Ja tu muszę uspokoić Pana Radnego Czeremchę.
Ta dotacja, jak i każda inna dotacja, jest oczywiście ze mną konsultowana. Ja nie
wyobrażam sobie, jakby tak nie było. Oczywiście mierzymy siły na zamiary
i robimy to, na co mamy możliwości. Ja Państwu chcę przypomnieć, że na koniec
2018 roku, po przejrzeniu stanu oświaty szkół średnich, które podlegają, dla
których organem założycielskim jest Starostwo, to można się było załamać. Otóż,
proszę Państwa – Państwo chodzicie do szkół średnich, no z różnymi potrzebami,
nawet ze swoimi dziećmi. Niestety, przez poprzednie lata, przez poprzedni zarząd
nie było zrobione nic. Środki, o które się Pan pyta, to było 40 – 60 tysięcy
wydawane rocznie na rzeczy, które już nie dało się nie zrobić, tam, gdzie się leje
i tak dalej. Natomiast, nie wykorzystano w ogóle środków unijnych. Państwo
wiecie, ze środków unijnych ile zrobiono w szkołach podstawowych, na każdej
wsi w każdej szkole. One w ogóle zmieniły swoje oblicze. Natomiast, szkoły
średnie, to tam czas zatrzymał się „naście” lat temu. Państwo może nie macie
takich danych – na przykład, w szkołach średnich komputery pochodzą z 2007 r.
My staramy się nadrabiać te zaległości. W tamtym roku przeznaczyliśmy
250 tysięcy na remonty. I to powiem śmiesznie, były to przede wszystkim
remonty, które wynikały z decyzji sanepidowskiej, ponieważ decyzje miały
2 – 3 lata. Leżały one w szufladzie i odsuwane. W tym roku, jako Powiat, wiedząc
jaka jest sytuacja, przeznaczyliśmy 500 tysięcy na remont tych szkół. Oczywiście
na przyszły rok będzie więcej. Ale potrzeby w tym zakresie są naprawdę bardzo
duże. Dachy na dwóch szkołach, owszem są przecieki, i według wstępnych
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szacunków jest to po 250 tysięcy, bo to niestety trzeba zrobić remont dachu. Nikt
o to nie dbał. W szkołach nie było żadnych przeglądów. Było, jak było.
Natomiast, chcemy zmienić sytuację. Pastwo chodzicie też do technikum.
Technikum – szkoła zasłużona. Szkoła naprawdę z osiągnięciami. Tam czas się
zatrzymał w latach 70 – tych. Powoli zaczynamy tą szkołę remontować. Państwo
zjeżdżając z wiaduktu widzicie w jakim stanie jest elewacja. Proszę wejść do
środka. My w tym roku ze swoich pieniędzy robimy remont sali gimnastycznej,
bo tam po prostu już się nie da ćwiczyć, „chodzą” posadzki. W tamtym roku, żeby
szkołę w ogóle Sanepid dopuścił był pilny remont posadzek w dziesięciu klasach.
Państwo, jak idziecie koło technikum, to od strony ul. Traugutta proszę zauważyć,
jak jest w tej chwili te przyziemia odkopywane, bo Sanepid zamknął te sale.
Decyzja chyba ma cztery, czy pięć lat. Po prostu nikomu na tych szkołach nie
zależało. Natomiast, my jesteśmy wspólnotą, my jesteśmy samorządem i przede
wszystkim to powinniśmy dbać o rozwój tego co mamy. Korzystając, że jestem
przy głosie chcę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi i Państwu Radnym
za ten projekt uchwały, który mam nadzieję, że Państwo przegłosujecie. Dla nas
każde pieniądze są na wagę złota. Przysłuchując się wypowiedziom niektórych
radnych, to ja to widzę – zresztą czuję, bo jestem samorządowcem od 1990 roku
– tego ducha samorządności, ducha wspólnoty, ducha odpowiedzialności
i współdziałania.
Ja tak powiem nie skromnie – Panie Prezydencie i Państwo Radni – idąc tym
duchem, mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia dotacja, za którą Państwu będę
dziękować. Tak troszeczkę mówię na wyrost, ale sami nie damy sobie rady. Stan
instytucji powiatowych, sam stan powiatu to są zaniedbania i zaniedbania.
Nie tak dawno dziękowałam na otwarciu SOR–u Prezydentowi Miasta.
Na ukończeniu jest remont Oddziału Wewnętrznego I, ale ile jeszcze tych
oddziałów zostało? Walczymy przede wszystkim, przekazując wszystkie wolne
środki na remonty, na inwestycje. Ja mam nadzieję, że przez te kilka lat da nam
się wyprowadzić te szkoły. Bo te szkoły powinny być naprawdę wzorcowe.
Przykro mi, że jest taka sytuacja, ale naprawdę zrobimy wszystko. Jeszcze raz,
Panie Prezydencie – bardzo dziękuję. I dziękuję Państwu Radnym.
I tak już po cichu dodam – liczę na jeszcze. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze Państwo
Radni chcieliby dopytać w tym temacie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostrowieckiemu w wysokości 65 tysięcy. 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 uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostrowieckiemu (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 12
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXXV/86/2020 – załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Panie Prezydencie
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Pani Starosto! Szanowni Internauci! Bardzo chcę podziękować wszystkim
Państwu Radnym za jednomyślność, za głosowanie za tą uchwałą. Z gratulacjami
dla Pani Starosty, dla tej szkoły. Natomiast taka dygresja. Drodzy Państwo, czemu
my mamy oszczędzać na MEC-u, czemu mamy oszczędzać na MWiK–u, czemu
mamy dyscyplinować Zakład Usług Miejskich – bardzo dobry zakład – czemu
mamy oszczędzać na OTBS–ie, czemu mamy oszczędzać na Agencji Rozwoju
Lokalnego, czemu mamy wprowadzać oszczędności w MOPS–ie i ratować
zaniedbania innych? W imię czego? W imię tych podziękowań? Ja bym chciał,
żeby w końcu mówić jasno, otwarcie – to jest tak – wielkim wysiłkiem wielu
jednostek Urzędu Miasta, zakładów budżetowych, wszystkich spółek gminnych
są te oszczędności i stać nas na to, żeby dzisiaj pomagać innym. A ja się pytam –
a gdzie są wszyscy ci, którzy doprowadzili do tego bałaganu? Gdzie jest
odpowiedzialność za te decyzje, rozdawnictwo, za marnotrawienie? My mamy
oszczędzać na wszystkich i później ratować, pomagać. No, to kosztuje wysiłku.
Ale to, z tego miejsca chcę podziękować wszystkim Państwu Prezesom obecnym
na sali, wszystkim Dyrektorom jednostek budżetowych, zakładów miejskich, na
ręce ich pracowników, bo to z tych oszczędności mamy my oszczędności nie
podnosząc podatków i mając możliwość dzisiaj podzielenia się tymi pieniędzmi
z innymi. No i to jest taka dygresja do przemyślenia, bo najłatwiej jest zaciągać
kredyty i żyć chwilą, a niech się martwią inni. Dziękuję bardzo.
7) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021
– 2027. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o podanie opinii.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja
Strategii pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję, czy Państwo Radni mają
pytania do projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego Marcina
Marca.
Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Starosto!
Wysoka Rado! Szanowni Goście! Miałem wygłosić swoisty apel o to, aby ten
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dokument nie był przysłowiowym „półkownikiem”, tzn. dokumentem, który
będzie potem leżał na półce i zbierał kurz, bo tak często dzieje się z tego typu
opracowaniami, którymi są różnego rodzaju strategie, plany rozwoju, itd. Robi
się je po to, bo są potrzebne pewnymi wymogami, po to, żeby absorbować kolejne
środki, ale często się z nich nie korzysta. To podobnie, jak w przypadku
biznesplanu, gdzie często osoby, które chcą założyć, rozwinąć własną działalność
gospodarczą, sporządzają tego typu dokumenty po to, żeby pozyskać kasę, albo
jak to się mówi kolokwialnie – wyrwać ją, a potem oczywiście już wiedzą
doskonale, co z tym robić, nie trzymają zakładanego planu. Ale powiem szczerze,
że tak się złożyło, że przy wejściu na dzisiejszą salę obrad dostaliśmy zaproszenie
i widząc, jak to jest profesjonalnie przygotowane, no właściwie nie wiem, czy ten
apel nie będzie bezzasadny, bo wydaje się, że rzeczywiście – tutaj szczególne
słowa uznania dla Pana Wiceprezydenta Smolińskiego, którego bardzo szanuje,
bo jest bardzo dobrym fachowcem, jeżeli chodzi o tego typu opracowanie
dokumentów. I powiem szczerze, że od jakiegoś czasu pracuję
w sąsiednim mieście, którym są Starachowice, rozmawiałem tam trochę
z miejscowymi urzędnikami, którzy są wręcz przekonani, że Ostrowiec te
pieniądze norweskie otrzyma. No i ja bym sobie życzył, żeby obydwa miasta
dostały, bo Starachowice też na to zasługują, ale są pod wrażeniem tego, jak my
to robimy. Tak? I sami ostro się wzięli też do pracy, żeby te pieniądze pozyskać.
Tylko mam jeden apel. Mianowicie, tego już się pewnie nie da odkręcić, bo to jest
już wszystko zaplanowane, ale jak widzę zaproszenie skierowane do nas, jako do
radnych i na warsztaty konsultacyjne, strategiczne i dni, w jakich się one
odbywają, i czas między 9.30 a 6.30, to gdybyśmy chcieli we wszystkich tych
spotkaniach wziąć udział, to jednak jest tak naprawdę sześć dni roboczych
praktycznie de facto pełnych. I, jak się zastanawiam, jak ja to zrobię, żeby chociaż
w części tych spotkań wziąć udział, bo rzeczywiście jest to spore obciążenie
i jednak trochę koliduje obowiązkami zawodowymi. Więc – no nie wiem, na ile
– strategia, to jest jednak proces trochę wydłużony w czasie. Gdyby dało się jakoś
to jednak uelastycznić, może zahaczyć o weekend? Chociaż zdaję sobie sprawę,
że pewnie jakieś podmioty zewnętrzne, czy firmy consultingowe, które nam
w tym pomagają pewnie też są tutaj i bardzo by były zadowolone,
bo chyba pracują też w cyklu takim: poniedziałek – piątek. Ale chciałbym
zaapelować o to, żeby jakoś może ułatwić nam – osobom też zapracowanym –
udział w tego typu obradach, bo one są niezmiernie ciekawe, bardzo ważne,
a jednak trudno pogodzić z innymi obowiązkami. Więc, chciałbym jakoś to
wypośrodkować. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
chciałby jeszcze zabrać głos przy projekcie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2021 – 2027. Kto jest za przyjęciem uchwały – naciska
przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw – naciska przycisk i podnosi rękę. I kto
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się wstrzymał – naciska przycisk i podnosi rękę. Wszyscy już głosowali.
Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2021 – 2027 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 14 do
protokołu).
Patrz uchwała Nr XXXV/87/2020 – załącznik nr 15 do protokołu.
8) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały dotyczy
zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury
i Sportu. Proszę Przewodniczącego Komisji zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają
pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do
głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. 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 uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXXV/88/2020 – załącznik nr 17 do protokołu.
9) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2020 rok. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja pozytywnie
zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają
pytania do projektu tej uchwały? Proszę Radny Mateusz Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Państwo Radni! Panie
Prezydencie! Pani Starosto! Wysłuchaliśmy monologu Pana Prezydenta
po głosowaniu nad pozycją szóstą punktu III, czyli w sprawie udzielenia pomocy
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finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu. Tam słyszeliśmy o zaciskaniu pasa.
Panie Prezydencie, ja jestem przeciwnikiem zaciskania pasa. Ja jestem
za tym, aby oszczędzać – za oszczędnościami. Oszczędzać tam, gdzie można
oszczędzać, a tam gdzie jest to niezasadne, żeby prowadzić normalną gospodarkę
finansową i gospodarczą. Ale mam takie pytanie, bo Pan tu właśnie tak dużo
mówi ciągle – zaciskanie pasa. Jeśli chodzi o budżet tegoroczny w dziale 600
rozdział 616 „Remonty dróg gminnych ul. Siennieńska, Okólna,
J. Głogowskiego”. Łączne nakłady finansowe na ten remont na lata 2019 – 2021
jest to blisko cztery miliony osiemset tysięcy złotych. W roku bieżący milion
osiemset. Chciałem zapytać – skąd taka cena? Czy jest to – taka kwota – czy jest
to spowodowane, tym że – tym bizantyjskim stylem zarządzania Panie
Prezydencie? Czy tymi granitowymi chodnikami? I takie pytanie – czy były
analizy prowadzone przez Pana Prezydenta, jakie środki z budżetu zostałyby
wydatkowane wtedy, w takiej sytuacji, kiedy te ulice byłyby remontowane
w sposób racjonalny, to znaczy z użyciem materiałów budowalnych powszechnie
wykorzystywanych, czyli kostki betonowej. Myślę, że mieszkańcy również
chcieliby usłyszeć – Panie Prezydencie – ile to przepłacamy, my mieszkańcy?
Natomiast, Panie Prezydencie – jeszcze jedno, też się tak odniosę ad vocem, bo
Pan tu mówi o budżecie. Budżet – cieszę się, że rośnie z roku na rok, są coraz
wyższe wpływy do budżetu, że jest czym gospodarować. To, Panie Prezydencie,
przede wszystkim jest to spowodowane rosnącymi zarobkami mieszkańców
Ostrowca. Podkreślę, bardzo wiele osób otrzymuje tak zwane ustawowe
podwyżki, czyli rośnie płaca minimalna. Te podwyżki ich dotyczą
i wtedy wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku PIT rosną z roku na rok. To
jest bardzo budujące. Natomiast uważam, że mimo wszystko nie powinniśmy iść
w tym kierunku, żeby budować z granitu. Jest wiele, wiele ulic, które są
w dalszym ciągu niewyremontowane, są ulice gdzie nie ma i gdzie nigdy nie było
żadnej nawierzchni. I podczas rozmowy, dzisiaj debaty w komisji dużo, dużo
czasu radni poświęcili walce ze smogiem. Panie Prezydencie, smog to nie tylko
niska emisja, i nie tylko ruch samochodowy, ale również pylenie właśnie z tych
ulic, które są zaniedbane, tam gdzie przejeżdżające samochody powodują tumany
kurzu i to przez cały rok, a szczególnie właśnie w okresie letnim. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Proszę Panie
Prezydencie o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Goście! Drodzy Internauci! Ja nie widzę tu uzasadnienia, bo nie jest
w zmianie budżetu dzisiaj punkt dotyczący ul. Siennieńskiej/Głogowskiego.
Ja chcę z tego miejsca podziękować Radnemu Arturowi Zawadzkiemu, chcę
podziękować Radnemu Andrzejowi Brodzie, bo jak Państwo się wczytacie
w dokumenty, to robimy tam ruchy finansowe umożliwiające między innymi
dołożenie pieniędzy do przebudowy ulicy Podgórze. Miałem przyjemność
rozmowy z mieszkańcami, wiemy jakie tam są problemy. To jest kolejny odcinek.
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I z tego miejsca Państwu Radnym, i Panu Arturowi Zawadzkiemu,
i Andrzejowi Brodzie chcę podziękować. Chcę na Pana ręce, Panie Radny też
przekazać podziękowania mieszkańcom. Proszę przekazać i uspokoić, że za
chwilę Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych powinno tam,
po podpisaniu umowy wejść na realizację tej inwestycji. I to jest chyba właściwa
rzecz. Chcę też podziękować Dyrektorowi MCK-u Panu Jackowi Kowalczykowi
na rzecz jego pracowników, bo też w ramach tych przesunięć budżetowych
dostaje kwotę 70 tysięcy złotych. Ja wiem, że to jest też kropla w morzu.
Też takie pieniądze, wsparcie dostaje Miejska Biblioteka, Biuro Wystaw
Artystycznych. Jak się Państwo wczytacie, te kwestie finansowe to one są
i właśnie tego dotyczą. Tyle z mojej strony. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Radny Mateusz
Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Ja ponowię moje pytanie,
ponieważ mieszkańcy naszego miasta zwracali się do mnie z tym pytaniem,
korzystając, że debatujemy nad budżetem – chciałbym dowiedzieć się Panie
Prezydencie, ile to przepłacamy za tą kostkę betonową?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Pan Prezydent będzie
odpowiadał?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Pytanie bezsensowne,
dlatego że ul. Siennieńska jest remontowana już od 8 – 9 miesięcy. Ten przetarg
odbył się bardzo dawno. Ja spotykam się z bardzo pozytywnymi recenzjami.
Mieszkańcy się cieszą, że mają naprawdę europejskie standard tej drogi. Mogę
tylko zwracać się do MPRD – nie wiem, czy jest na sali Pan Prezes Krzysztof
Kowalski – bo idzie to w bardzo dobrym tempie. I jestem z tego tytułu tylko
i wyłącznie zadowolony, że mamy jedną z takich naprawdę reprezentacyjnych
ulic, i będą kolejne w takim standardzie, i warto to pokazywać. Natomiast, tak jak
powiedziałem – nie zaciągamy długów, nie bierzemy kredytów i stać nas na to,
żeby takie realizacje robić – w przeciwieństwie do innych, którzy żyli chwilą.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby
zabrać głos? W takim razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2020. 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
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 rok (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXXV/89/2020 – załącznik nr 19 do protokołu.
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10) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny, ostatni już projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 – 2029. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja pozytywnie
zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają
pytania przy projekcie tej uchwały? Proszę Radnego Mateusza Czeremchę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca, zwracam się do Pani o zwrócenie
uwagi Panu Prezydentowi, że Pan Prezydent nie jest od oceniania pytań
zadawanych przez radnych, jest tutaj po to, aby na takie pytania odpowiadać.
I oczekuję Pani Przewodnicząca, że będzie Pani pilnowała porządku na sesji
i przywoływała – niezależnie od tego kto, jakie zajmuje stanowisko –
do porządku. Jeżeli wypowiedzi takich osób będą wykraczały poza dobre
obyczaje, będą niekulturalne, to bym prosił, żeby Pani przywołała do porządku.
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – A ja myślę, tak Panie Radny,
że o ile jest niezadawalająca ta odpowiedź Pana Prezydenta, to prosiłabym,
żeby na piśmie się Pan zwrócił o szczegółowe wyjaśnienia tematu.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca, Pani chyba nie przysłuchiwała się
wypowiedzi Pana Prezydenta i Pani nie rozumie mojej wypowiedzi.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Bardzo dobrze rozumiem i Panie
Radny nie będziemy tu polemizować.
Radny M. Czeremcha – Nie rozumie Pani Przewodnicząca. Ja z Panią nie
polemizuję. Natomiast prosiłbym, ażeby Pan Prezydent wypowiadał się
w sposób ogólnie uznany za kulturalny. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – No dobrze by było, żeby wszyscy
jednakowo się zachowywali nie tylko Pan Prezydent, ale radni również byli
kulturalni. Dobrze by było. Proszę Państwa przechodzimy do głosowania projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 – 2029. 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. Pan Radny
Pałka nie wysłał żadnej informacji. Stwierdzam, że uchwałę również podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni
RM
jednogłośnie
podjęli
uchwałę
zmieniającą
uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
lata 2020 – 2029 imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 20
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXXV/90/2020 – załącznik nr 21 do protokołu.
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Ad IV/Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I w tym momencie proszę Państwa
wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji. Ja Państwu bardzo dziękuję
i zamykam obrady XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 15.34.

Protokołowały:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Irena Renduda – Dudek
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