Radny M. Marzec –
1) Pierwsza dotyczy utworzenia Rady Doradztwa Pożytku Publicznego.
Pozwolę sobie przeczytać, bo tutaj mam trochę lepiej napisane, niż będę
w stanie się wysłowić. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie z sierpnia 2015 roku zmieniła zasady powoływania rad pożytku
publicznego na szczeblu powiatu i gminy. Wcześniej powołanie tego organu
było prawem, a nie obowiązkiem organu wykonawczego. Teraz samorząd jest
zobligowany do utworzenia Rady, jeżeli taka jest wola organizacji
pozarządowych. W ramach Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 określono, że co
najmniej 60% gmin z Województwa Świętokrzyskiego powoła swoje rady
działalności pożytku publicznego. Do zadań rady należą w szczególności:
opiniowanie projektów strategii gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów
prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego i programów
współpracy, wyrażania opinii dotyczących funkcjonowania organizacji
pozarządowych, udzielenie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów
między organizacjami a administracją publiczną, wyrażanie opinii w sprawie
zlecenia zadań publicznych, w tym zlecenia ich organizacjom. W chwili
obecnej, oprócz Świętokrzyskiej Rady Doradztwa Pożytku Publicznego,
działającej przy Urzędzie Marszałkowskim, działają dosłownie 2,3 w gminach
no i to faktycznie na 102 gminy jest to wynik skandaliczny i świętokrzyskie jest
chyba jednym z najgorszych województw w Polsce pod tym kątem. Myślę,
Panie Prezydencie, że skoro posiadamy Centrum Organizacji Pozarządowych na
Sienkiewicza, mamy CWISE, czyli Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno –
Ekonomicznych przy Agencji Rozwoju Lokalnego, całkiem zgrabnie działające,
to wydaje się, że naturalnym krokiem byłoby tu utworzenie takiego ciała
doradczego, tym bardziej, że jest wola Pana do tego typu organów, sądząc po
tym, że jest i Rada Gospodarcza i myślę, że będzie Rada Seniorów, o której
mówiła Koleżanka Marta Woźnicka – Kuzdak, także myślę, że takie ciało na
pewno byłoby z pożytkiem dla nas wszystkich, a ten sektor, tak jak mówię, on
nie działa źle, natomiast w pewnych sektorach one lepiej funkcjonują u nas w
mieście, np. w sporcie, pomocy społecznej, natomiast są takie obszary, gdzie tak
naprawdę my nie istniejemy i myślę, że dobrze by było wzmacniać ten sektor
pozarządowy bo to zawsze jest coś pozytywnego dla miasta.
2) Bardzo takim zbliżonym tematem do tego jest jak gdyby utworzenie czegoś
z rodzaju funduszu pożyczkowego czy poręczeniowego dla organizacji. Ja
myślę, ze wykorzystując naszą Spółkę – Agencję Rozwoju Lokalnego, bo sama

gmina właściwie nie do końca mogłaby zgodnie z prawem robić takie rzeczy,
ale moglibyśmy jak gdyby wykorzystać spółkę, która mogłaby taki kapitał jak
gdyby posiada, czy to z własnych środków, czy doposażony z budżetu miasta
i mogłaby taki fundusz uruchomić. O co by tu chodziło? Chodziłoby o to, że –
jak wiemy doskonale – zmieniają się trochę zasady funkcjonowania
mechanizmów wsparcia finansowego dla organizacji i w ogóle dla
przedsiębiorstw i polega to na tym, że coraz bardziej wymagany jest wkład
własny. Kiedyś dawało się 100% kwoty wsparcia na projekty, teraz coraz
bardziej idzie nacisk w kierunku wkładu własnego. W związku z tym, że
niektóre organizacje są bardzo słabe organizacyjnie i finansowo, myślę, ze
dobrze by było, żeby taki fundusz w pewien sposób mógł wspierać takie
organizacje, na zasadzie udzielenia, czy to poręczenia, czy jakiejś możliwości
wsparcia po prostu pożyczką na wkład własny, a potem organizacja, absorbując
środki zewnętrzne, będzie w stanie taką pożyczkę w dość prosty sposób spłacić,
więc myślę, że to by była kolejna taka rzecz, która w jakiś sposób ten sektor
u nas w mieście wzmocniła i zachęcam do pomyślenia w tym kierunku.
3) Kolejna kwestia to jest remont, pilny dość, nawierzchni ul. Siennieńskiej,
właściwie może 100 metrów od nas w tym momencie, od strony Urzędu,
na odcinku tutaj od ul Okólnej do ul. Głogowskiego, zwłaszcza w pobliżu
ul. Okólnej, tam jest ten stan zły, takie dosyć poważne wyrwy, dziury, które by
pasowało chociaż załatać, nie mówiąc już o takim kapitalnym remoncie tej
nawierzchni, tej drogi. Niemniej jednak, myślę, ze nawet doraźne zaślepienie
tych dziur spowodowałoby jak gdyby większy komfort jazdy. Te wyrwy już
myślę, że już są na tyle istotne, że jest ryzyko urwania koła, także bardzo bym
prosił o jakąś pilną interwencję w tym zakresie.
4) Proszę również o ustawienie znaku drogowego uniemożliwiającego
parkowanie po prawej stronie ul. Dziewulskiego, wzdłuż boiska tzw.
„trzydziestki”, na którym odbywają się coroczne turnieje piłkarskie „Ogrody”.
Znak ten oczywiście nie mógłby dotyczyć pojazdów dostarczających towary do
tamtejszych sklepów, natomiast jest ten temat i wałkowany, i na Radzie Osiedla
„Ogrody” i teraz na spotkaniu sprawozdawczym mieszkańcy zgłaszają taką
potrzebę. Jest to podyktowane tym, że ta ulica jest bardzo wąska i jadący
w stronę marketu Kaufland, czy od tego marketu w stronę, w głąb osiedla,
po prostu jest się bardzo ciężko minąć w momencie, kiedy jedni stoją przy
boisku, drudzy stoją tutaj i dwa samochody, praktycznie jest to uniemożliwione,
dlatego prosiłbym o rozważenie, czy byłoby to zasadne, żeby taki znak
umiejscowić na tym odcinku drogi.

5) Kolejna interpelacja dotyczy terenu na tzw. Pułankach drugich, jeżeli się nie
mylę, chodzi mi o łąki między osiedlem Pułanki a osiedlem Gutwin. Jaka jest
koncepcja rozwoju tego terenu, bo tak naprawdę, z tego, co jakiś czas temu się
orientowałem, to miasto jak gdyby przygotowywało się do otwarcia tych
terenów pod np. budownictwo jednorodzinne. Czy jest jakaś koncepcja, żeby
ruszyć z tym terenem, bo teraz osadnictwo idzie albo w kierunku ul. Bałtowskiej
albo ewentualnie Gutwin, natomiast tam jest dosyć pokaźna połać terenu.
Pytanie, na ile jesteśmy zaawansowani, na ile te grunty są nasze, na ile trzeba
wykupić jeszcze od osób indywidualnych i jaki jest poziom zaawansowania prac
koncepcyjnych nad ekspansją miasta w tamtym kierunku, czy mamy już jakiś
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, bądź jakieś inne dokumenty
dotyczące tamtego terenu.
6) Mam też interpelację dotyczącą możliwości budowy drogi łączącej ulicę
Polną, na wysokości sklepu Biedronka z ul. Denkowską, to jest taki odcinek
dosłownie myślę, że 200 – 250 metrów pomiędzy tymi dwoma ulicami, dość
strategiczny, dlatego, ze jest tam nowe osiedle tzw. Zielony Stok, w tym
momencie składający się z trzech budynków, zamieszkujący już myślę, że przez
kilkaset osób, na pewno kilkadziesiąt. Kolejne bloki, myślę, że w budowie są.
Tam też garaże zlokalizowane liczne, kilkadziesiąt garaży. Powiem szczerze, ze
ten odcinek jest tak mały, że myślę, że koszty takiej inwestycji byłyby dosyć
skromne, natomiast jest to potrzebne bo widzę, jak osoby, które tam próbują się
dostać do centrum miasta i idą piechotą po jakichś gruzowiskach, po dołach,
muszą uważać, zwłaszcza w porze zimowej, poruszając się tamtędy piechotą.
Po prostu chodzi mi o to, żeby ta drogę tam wybudować. Nie ukrywam i to od
razu otwarcie mówię, że ja tam też swój garaż posiadam i nie chcę tutaj
uprawiać jakiejś prywaty, że tak powiem, chciałbym uciąć jakieś spekulacje ale
znam ten teren dzięki temu jak własną kieszeń.
7) Ostatnia interpelacja, a właściwie zapytanie do Pana Prezydenta, dotycząca
sprawy Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, która cały czas „jest na tapecie”.
Tym razem chodzi o to, czy Pan Prezydent odbył w ostatnim czasie spotkanie,
albo czy ktoś się zgłosił z taką prośbą, chodzi mi o spółkę mieszkaniową
„Solidarność” z kapitałem niemieckim, która to od jakiegoś czasu interesuje się
przejęciem długu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”. To jest, mam tu
informacje na temat tej spółki, ale zdając sobie sprawę, że już mówię trochę za
długo, nie będę może ich przytaczał, natomiast oczywiście mam do wglądu. Są
dosyć niepokojące te informacje dotyczące tego podmiotu. Natomiast mam

pytanie do Prezydenta, czy takie spotkanie się odbyło i ewentualnie, jeżeli się
odbyło, to co było przedmiotem rozmów.

