Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
1) Panie Prezydencie! Ja pierwsze zapytanie mam, kiedy będzie sesja
dotycząca MPK, żeby Pan tak w przybliżeniu określił czas.
2) Następną mam tez interpelację, kiedy będzie kamera na Rondzie
Republiki Ostrowieckiej?
3) Panie Prezydencie, chodzi mi też, kiedy będzie zamontowana skrzynka
elektryczna w Parku Fabrycznym, bo została zlikwidowana. Była
od początku istnienia Parku, została zlikwidowana.
4) Następne mam takie – nie zapytanie, ale to Pan powiedział, że Pan
pomoże – czy będzie udostępniony lokal dla Klubu Seniora na osiedlu
„Hutniczym”? To już żeśmy wstępnie rozmawiali, że to ma być na ul.
Świętokrzyskiej 6a, to jest po dawnym laboratorium hutniczym.
5) I – Panie Prezydencie – mieszkańcy – nie tylko, ale i ja – jeżdżą ludzie,
kierowcy którzy korzystają z dróg – zwrócili się do mnie, że bardzo jest
słabe oświetlenie na przejściach dla pieszych u nas w mieście, bardzo
słabe. Nie wszędzie, ale większość jest słabo.
6) I – Panie Prezydencie – jeszcze mam – co z terenem, gdzie mieści się
Browar, jakie rozwiązanie Pan ma z tym terenem i z Browarem.
7) Co z lodowiskiem sztucznym – myślę, że ten problem za tej kadencji
będzie, z tym lodowiskiem – rozwiązany.
8) Teraz mam takie interpelacje, Panie Prezydencie, o OTBS – ie, tylko
krótkie, bo 2 godziny by nie wystarczyło, jak bym przedstawiał. Dlaczego
nie rozliczona jest budowa przy ul. Pogodnej, to chodzi o blok nr 7 –
pomimo dokonywanych odbiorów i wydanych pozwoleń na użytkowanie
i zasiedzenie. Generuje to niszczenie, doprowadzenie do upadłości firm
lokalnych realizujących inwestycję. Ponad milion złotych zadłużenia plus
odsetki karne od dnia wystawienia faktury, po stronie OTBS, co skutkuje
zadłużeniem się OTBS –u.
9) Drugie – inwestycja prowadzona przez OTBS od kilku lat na os. Stawki
realizowana jest przez wiele firm. Z powodu nie wywiązywania się ze
zobowiązań finansowych przez OTBS, doprowadza je do upadłości.
Faktury wystawione kilka miesięcy temu – nie zapłacono na kwotę ponad
700 tys. zł. Wykonana robocizna ponad 1.100 tys. zł. Pani Prezes – nie
będę tu wymieniał nazwiska, Panie Prezydencie – OTBS-u – nieudolnie
prowadzi inwestycje generując zadłużenie spółki w postaci karnych
odsetek. Działanie takie powoduje również likwidację wielu firm –
naszych, lokalnych – poprzez bankructwo, a co za tym idzie, utratę wielu

stanowisk pracy mieszkańców Ostrowca i Powiatu Ostrowieckiego. Przy
tak wielkim bezrobociu, każde miejsce pracy jest bardzo ważne, a lekką
ręką likwidacja stanowisk pracy jest godną postępowania nonszalancją.
Panie Prezydencie! Nie będę mówił o OTBS – ie, bo chodzi mi
o wspólnotę. To jest naprawdę, długo by zeszło. Dziękuję bardzo.

