PROTOKÓŁ NR LIV/2018
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 stycznia 2018 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
p. Irena Renduda – Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności
prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 15.06.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta powitała obecnych na sesji.
W sesji udział wzięli:
1.
Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1
do protokołu)
2.
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3.
Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
4.
Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
5.
Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
Nieobecni radni: U. Uba
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dzień dobry Państwu! Otwieram
pięćdziesiątą czwartą nadzwyczajną sesję Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady naszej
dzisiejszej sesji będą przebiegać przy quorum tak, że nie ma obaw,
że jakakolwiek uchwała może nie zostać podjęta. Witam Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego Pana Jarosława Górczyńskiego. Witam Panią
Wiceprezydent Marzenę Dębniak. Witam wszystkich Państwa przybyłych
na obrady naszej dzisiejszej sesji. Proszę Państwa zanim przejdziemy
do realizacji porządku krótkiego dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta,
poproszę o zabranie głosu mieszkańców ulicy Akacjowej, w osobach: Jarosław
Wasek, Pani Maria Bańcer i Pan Damian Ura. Państwo mnie prosili o zabranie
głosu – proszę bardzo.
Przedstawiciel mieszkańców ul. Akacjowej – Dzień dobry Państwu! Ostrowiec
Świętokrzyski, 30 stycznia 2018 r. – podziękowanie: „Mieszkańcy

ul. Akacjowej składają serdeczne podziękowanie dla Pan Jarosława
Górczyńskiego Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za wykonanie
części nawierzchni na naszej ulicy. Czekaliśmy długo na realizację naszej
prośby ale nikt dotąd nie dostrzegł tego problemu. Cieszymy się, że Pan
Prezydent pomógł nam, stąd nasza wdzięczność. Widzimy duże zaangażowanie
Pana Prezydenta – nie pozostaje Pan obojętny wobec ludzkich problemów
i potrzeb. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Słowa podziękowania należą się
również radnym Pana Prezydenta, którzy osobiście zaangażowali się
w rozwiązanie tego problemu. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że pozostała
część ulicy również tak sprawnie zostanie wykonana w najbliższym czasie”.
Podpisano: Mieszkańcy ulicy Akacjowej. Dziękujemy.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Goście! To ja teraz mam taki drobny kłopot, Pani Przewodnicząca
pozwoli – prośba jest następująca, jakby Biuro Rady przejęło ode mnie ten
placek i pokroiło wszystkim Państwu Radnym. Tak proszę podzielić, żeby nie
brakło. Tak, że to taka sugestia z mojej strony. Chcę podziękować i ja Państwu
Radnym, bo do tej pory mięliśmy jednomyślność, więc pozwolę sobie zrobić
taką rzecz, że Pani Przewodnicząca – te piękne róże na Pani ręce. W związku
z podziękowaniem od mieszkańców dla mnie, to ja w drugą stronę na ręce Pani
Przewodniczącej za pracę i współpracę z Radą Miasta przy wielu głosowaniach.
Pani Przewodnicząca – proszę bardzo. Niech te kwiaty będą wyrazem takiej
mojej wdzięczności dla wszystkich radnych, bo to taki miły gest
niespodziewany. Ja też serdecznie dziękuję za to, że Państwo wspieracie,
popieracie i dzisiaj też będziemy głosować nad takimi uchwałami, które są dla
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Bardzo serdecznie dziękuję
i podziękowania tutaj dla moich współpracowników, bo gdyby nie Naczelnik
Kowalski i jego służby, i gdyby nie Wydział Finansowy i Pani Skarbnik, i Pani
Wiceprezydent i Pani Sekretarz, i cała rzesza pracowników naszych
i współpracowników łącznie z Dyrektorem ZUM-u, który chory dzisiaj, nie ma
go. Ale to jest praca naprawdę wielu, wielu osób. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ja też dziękuję bardzo, za takie
wyróżnienie. Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo Radni przechodzimy do realizacji naszego porządku obrad.
Oczywiście wszyscy dostali porządek. Czy Państwo Radni mają uwagi do
porządku, czy może ktoś z Państwa chciałby coś wnieść, czy też realizujemy to
co mamy? Widzę, że nie ma żadnych uwag, a więc przechodzimy do realizacji
porządku obrad.
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Radni obradowali według zaproponowanego porządku obrad, którego
przedmiotem było podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
2) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
3) zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2018 r.,
4) zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.
1)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pierwszy projekt uchwały
dotyczy ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury
i Sportu oraz Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Edukacji
o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. I proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinie komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosownia projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski.
Patrz uchwała Nr LIV/1/2018 – załącznik nr 2 do protokołu.
2)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt uchwały był również opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę
Przewodniczącego Komisji o opinię komisji.
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Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosownia projektu uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
dla Województwa Świętokrzyskiego. Kto jest za przyjęciem projektu tej
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
Patrz uchwała Nr LIV/2/2018 – załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Panie Prezydencie
o zabranie głosu.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni!
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że Państwo jednogłośnie
wyraziliście wolę wsparcia dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
celem dofinasowania projektu przebudowy ciągu drogi wojewódzkiej
Aleja 3-go Maja – Okólna – Denkowska – Radwana. Ale tutaj, drodzy Państwo,
będę chciał Państwa też prosić na kolejnej sesji o kolejne wsparcie. To jest
świeży dokument, który przed sesją Naczelnik Krzysztof Kowalski, tutaj
otrzymał od Dyrektora Urbanowskiego. I pozwolę sobie tylko tak w skrócie
poinformować Państwa, że przetarg, który się odbył 26 stycznia, czyli parę dni
temu i został otwarty, na rozbudowę drogi wojewódzkiej 754 na odcinku
od 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu
na rzece Kamiennej. I tu drodzy Państwo mamy taką sytuację, że kwota która
była zabezpieczona na to zadanie 173 tys., z tym naszym udziałem, jest mała,
bo najtańsza oferta to 595 tys. zł. Więc, należy się spodziewać, że teraz
wszystkie prace, wszystkie roboty i usługi będą coraz droższe. I tu jest kłopot
następujący, że dobrze, że nam, jako Radzie Miasta i mnie, jako prezydentowi
udało się wiele rzeczy już zrealizować, bo należy się spodziewać, że w tym roku
wszystkie roboty będą coraz droższe, związane z sytuacją na rynku
budowlanym, gdzie dzisiaj zrobił się rynek wykonawcy – nie inwestora, tylko
wykonawcy. I teraz najprawdopodobniej, będziemy musieli przeprocedować to
– o ile trzeba będzie zwiększyć, no tutaj jest napisane, tutaj, że ta dotacja
musiałaby być dużo wyższa. A więc sprawdzimy, na ile jesteśmy w stanie
pomóc. Ja jestem zwolennikiem, aby tę dokumentację realizować, abyśmy te
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dokumenty mieli. Tu był duży problem z geodezją. Bo ten przetarg kiedyś był,
ta dokumentacja jest fizycznie zrobiona. Natomiast, nikt nie chce w Ostrowcu
podziałów geodezyjnych i tu jest problem. I tutaj myślę, że i Naczelnik Wrona
będzie miał podobne problemy przy wykupach gruntach, bo takie są ceny.
Tak, że należy się tego spodziewać, to że Państwo dzisiaj przegłosowaliście tą
dotację, no to na kolejnej sesji najprawdopodobniej wejdzie kolejna dotacja
z kolejną większą kwotą. Tak, że to tytułem takiego uzupełnienia, bo myślę,
że wszyscy jesteśmy za tym, aby nie zwlekać, i aby ta dokumentacja była
zrobiona w 100% włącznie ze ZRID-em, i abyśmy mieli pełną dokumentację
na cały ten odcinek – ważny odcinek dla Ostrowca Świętokrzyskiego. Tak, że
na najbliższej, kolejnej sesji też będę chciał Państwa poprosić o głosowanie
za taką uchwałą. To tyle tytułem tej drogi wojewódzkiej. To jest świeży
dokument. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję.
3)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
punktu dzisiejszych obrad, mianowicie kolejny projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
rok 2018. Projekt uchwały był również opiniowany przez Komisję Budżetu.
Proszę Włodzimierza Steca o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Pani Skarbnik – proszę
bardzo o zabranie głosu.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
W załączniku nr 5 do uchwały na stronie 16 – załącznik dotyczy dotacji celowej
– bardzo bym poprosiła w punkcie 1, jest ta dotacja dla województwa, natomiast
nazwa tej dotacji jest nieprawidłowa. Prosiłabym, aby ta dotacja, nazwa tej
dotacji była taka, jak w uchwale podjęta wcześniej. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czyli z tą poprawką ewentualnie
będziemy głosować projekt tej uchwały.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Tak.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi
do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosownia. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
Patrz uchwała Nr LIV/3/2018 – załącznik nr 4 do protokołu.
4)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Radnego Włodzimierza Steca
o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy Państwo Radni mają uwagi
do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosownia. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2018 – 2023? Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę również podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018
– 2023.
Patrz uchwała Nr LIV/4/2018 – załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Ponieważ wyczerpaliśmy
porządek obrad, a musimy chyba poczekać na to ciasto, ja się zastanawiam
– o ciasto jest. Tak, czy siak, żeby w spokoju sobie po prostu skonsumować –
ja dziękuję bardzo i zamykam obrady pięćdziesiątej czwartej nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 15.18.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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