Radny A. Głąb – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
1) Na ręce Pani Przewodniczącej składam interpelację w sprawie
bezpieczeństwa pasażerów MPK, bo może – Panie Prezydencie – drogi to mamy
dobre, ale czy bezpieczne? Mówię o stanie bezpieczeństwa właśnie pasażerów
MPK. Ponieważ tło tego wydarzenia przytoczył już Radny Dariusz Kaszuba,
to ja może tylko przejdę do pytań. Jak mogło dojść do takiej sytuacji? Czy
w spółce są mechanizmy przewidujące kontrolę stanu trzeźwości kierowców
przed i czy w czasie pracy?
2) Kolejną interpelację chcę złożyć w sprawie Polskiej Spółki Gazownictwa.
W kwietniu br. miała miejsce konferencja Polskiej Spółki Gazownictwa pod
hasłem „Rozwój sieci gazowej i klasyfikacja gmin Województwa
Świętokrzyskiego”. Podczas konferencji, w której miałem okazję uczestniczyć,
zostały omówione możliwe formy współpracy Polskiej Spółki Gazownictwa ze
świętokrzyskimi samorządami, które mogły zapoznać się z obszerną
dokumentacją, dotyczącą możliwości klasyfikacji gmin. Przedstawiciele
Polskiej Spółki Gazownictwa zaprezentowali nową strukturę oraz strategię
spółki i plany związane z Województwem Świętokrzyskim. Jak wynika
z danych, w regionie świętokrzyskim jest jeszcze 40 gmin spośród 102, które nie
są zgazyfikowane. Jak mogliśmy się dowiedzieć na tej konferencji,
w najbliższym czasie rozpocznie się kluczowa dla Ostrowca Świętokrzyskiego
realizacja inwestycji „Przebudowa historycznej sieci Sandomierz – Ostrowiec
Świętokrzyski” – wartość inwestycji – 108 milionów złotych, której korzenie
sięgają jeszcze idei Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz przebudowa
drugiej sieci relacji Romanów – Lubienia w kwocie 26 milionów złotych.
Głównym celem wymienionych inwestycji jest zwiększenie przepustowości
sieci gazowych. Dlatego też, tak ważna jest współpraca samorządu ze spółką,
nie tylko w zakresie zadań wynikających z procesu budowlanego, ale również
na polu oceny potencjału rynku odbiorców oraz współpracy z inwestorami
przemysłowymi, poszukującymi uzbrojonych w infrastrukturę terenów
inwestycyjnych. I tu – Panie Prezydencie – to ważne jest, aby inwestycje, te
które będą przeprowadzane przez Polską Spółkę, mogą przyczynić się do
poprawy warunków oraz rozwoju gospodarczego miasta. Proszę wobec tego
o skuteczną współpracę z Polską Spółką Gazownictwa na etapie
przeprowadzania inwestycji. Wnioskuję również do władz naszego miasta
o
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analizy
potrzeb
obecnych
odbiorców
gazu
i potencjalnych inwestorów.

3) I kolejna moja interpelacja w sprawie przywrócenia dworca PKP
w Ostrowcu Świętokrzyski. Jako, że popieram przywrócenie dworca PKP
w Ostrowcu Świętokrzyskim, słysząc doniesienia medialne o chęci przekazania
Gminie Ostrowiec Świętokrzyski dworca kolejowego przez Polskie Koleje
Państwowe, mam pytania. Jakie kroki ze strony miasta podjęto dotychczas
w kwestii pozyskania, remontu bądź zagospodarowania dworca PKP
w Ostrowcu Świętokrzyskim? Czy między Urzędem Miasta a PKP była
wymiana pism, korespondencji i co z niej wynika? Chciałbym zapytać też Pana
Prezydenta o plany czy też pomysły co do wykorzystania budynku, przy
zachowaniu jego funkcji pasażerskich. Powyższe pytania są szczególnie istotne
w kontekście interesu Ostrowca Świętokrzyskiego – miasta leżącego przy
ważnym szlaku kolejowym, który to szlak w najbliższym czasie będzie
remontowany. A tego, że zagospodarowanie zaniedbanego ostrowieckiego
dworca kolejowego byłoby korzystne także wizerunkowo, nie trzeba chyba
nikomu tłumaczyć. Dziękuję bardzo.

