PROTOKÓŁ Nr XVII/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 8 września 2015 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 15.30.
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
Przedmiotem sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego było podjęcie
uchwał w sprawie:
1) zm. uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych;
2) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
3) zm. uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w Dzienny Dom „Senior
– WIGOR”;
4) zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2015 r.
5) zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! 27 lipca zmarł
nasz Kolega Radny Wojciech Kaczmarski. Kolega Wojtek Kaczmarski był
w Komisji Strategii i rozwoju Miasta oraz w Komisji ds. Rodziny. Uczcijmy
minutą ciszy pamięć naszego Kolegi, który odszedł.
Radni RM minutą
Kaczmarskiego.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Przystępujemy
o realizacji porządku obrad. Porządek obrad dostaliśmy w materiałach, a więc
nie będę już przypominała kolejności. Czy mają Państwo Radni mają uwagi
do porządku obrad? Nie widzę, w takim razie realizujemy porządek.
Ad 1/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pierwszy punkt porządku to
jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Temat ten był
przedmiotem posiedzenia Komisji Samorządowej. Proszę Przewodniczącego
Komisji Samorządowej – Kamila Długosza o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do tego projektu uchwały? Proszę Panią Prezydent o zabranie
głosu.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Bardzo bym prosiła o wniesienie autopoprawki. Skopiował się niepotrzebnie
numer telefonu, a wiadomo, że telefony są rzeczą zmienną, przy ul. Adama
Mickiewicza, tam w rubryce. Dziękuję.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są uwagi
jeszcze Państwa Radnych do tego projektu uchwały? Nie widzę, w takim razie
przystępujemy do głosowania projektu uchwały? Kto jest za przyjęciem
projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Stwierdzam zatem, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania,
wyznaczenia, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych zapadł jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Patrz uchwała Nr XVII/108/2015 – załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 2/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do drugiego
punktu porządku naszych obrad, a więc projekt uchwały odnośnie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Projekt
uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową. Proszę
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Przewodniczącego Komisji Samorządowej – Radnego Kamila Długosza
o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, a zatem przystępujemy
do głosowania projektu tej uchwały? Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Nie widzę. W takim razie projekt uchwały, a w tym
momencie już uchwała odnośnie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r. został przez nas przyjęty jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Patrz uchwała Nr XVII/109/2015 – załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 3/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do punktu
trzeciego porządku obrad dzisiejszej sesji. Uchwała zmieniająca uchwałę
w sprawie zamiaru przekształcenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim w Dzienny Dom „Senior – WIGOR”. Projekt
uchwały był opiniowany również przez Komisję Samorządową. Proszę
Przewodniczącego o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy tu Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie głosujemy
projekt tej uchwały? Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie zamiaru przekształcenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim w Dzienny Dom „Senior – WIGOR” przyjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
zamiaru przekształcenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim w Dzienny Dom „Senior – WIGOR” .
Patrz uchwała Nr XVII/110/2015 – załącznik nr 4 do protokołu.
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Ad 4Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do czwartego
punktu porządku dzisiejszej sesji. To jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2015.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A w takim razie
przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Pani Skarbnik, proszę bardzo.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Bardzo bym prosiła o podmianę załącznika Nr 7 do uchwały – Dotacje celowe.
Wiąże się to z tym, że po prostu trzy pozycję tutaj sum są nieprawidłowe. To
znaczy – jest pozycja pkt 1.7 – tam jest kwota 339.306,18, która nie powinna
być sumowana do góry i – jak to się mówi – na koniec na dół. A ona tu została
zasumowana, w związku z tym te kwoty się o tę kwotę, te kwoty ogólne są
niższe. I w związku z tym prosiłabym o podmianę, bo nie chciałbym dyktować.,
skreślać, prawda, tych kwot. Przepraszam i proszę o podmianę.
Przewodnicząca RM – I. Renduda - Dudek – Dziękuję bardzo. Czy może są
jeszcze jakieś pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
głosujemy projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2015. Kto jest za przyjęciem projektu
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
Patrz uchwała Nr XVII/111/2015 – załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 5/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I punkt piąty porządku obrad
dzisiejszej sesji, to jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015
– 2023. Projekt uchwały był również opiniowany przez Komisję Budżetu.
Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przystępujemy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015
– 2023. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015
– 2023.
Patrz uchwała Nr XVII/112/2015 – załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pan Prezydent chciałby zabrać
głos? Proszę bardzo.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Goście. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim
Radnym za jednomyślność. Gratuluję i dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa!
Z uwagi na to, że wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji, zamykam
obrady XVII sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 15.40.
Protokołowały:

Przewodniczyła:

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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