PROTOKÓŁ Nr XXI/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 października 2015 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. 15.00.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta powitała obecnych na sesji.
W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1
do protokołu)
Prezydent Miasta - Jarosław Górczyński
Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór

Nieobecni radni: P. Celebański, D. Kaszuba, J. Pikus, U. Uba, J. Wrona
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dzień dobry Państwu! Otwieram
dwudziestą pierwszą nadzwyczajna sesję Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiadamy dziś wymagane
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam Państwa Radnych
Rady Miasta, witam Pana Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
Jarosława Górczyńskiego, witam Panią Wiceprezydent – Marzenę Dębniak
i wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą, naszą sesję.
Porządek obrad otrzymaliście Państwo wszyscy. Przypomnę jeszcze, że dzisiaj
będziemy mieć w porządku obrad trzy uchwały, mianowicie: zmiana uchwały
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu
budżetowego - Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu, następnie zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok
2015 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023. Czy Państwo Radni mają
uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie
przystępujemy do realizacji porządku.
Radni RM obradowali wg zaproponowanego porządku obrad:
1) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla
gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2015 r.,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023.
Ad 1/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – A zatem podjęcie uchwały.
Pierwszy punkt porządku, tj. zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług
Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt tej uchwały był opiniowany
przez Komisję Budżetu RM. Proszę Przewodniczącego Komisji – Włodzimierza
Steca o przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni maja uwagi do projektu tej uchwały? Proszę Pana Radnego Wł. Sajdę.
Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Ja mam tu taką, bo czytając uzasadnienie – taka literówka
nastąpiła – żeby to poprawić i brak środków na „konicznych”, żeby to poprawić
na „koniecznych”.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Mówi Pan o czym?
Radny Wł. Sajda – W uzasadnieniu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – A tak, bo tutaj jest „koniczne”.
Po prostu jest błąd, tak. Czy Państwo mają uwagi merytoryczne do projektu tej
uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania projektu
uchwały dot. stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu
budżetowego – Zakładu Usług Miejskich. Kto jest za przyjęciem tej uchwały?
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowegoZakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XXI/131/2015 – załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Pana Prezydenta o zabranie
głosu.
Prezydent – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni goście. Chciałbym podziękować z tego miejsca za jednomyślność
przy tej uchwale. Tu najistotniejsze jest, nie uzasadnienie, a treść uchwały, która
pozwoli na wzmocnienie roli Zakładu Usług Miejskich w kontekście
zarządzania zasobami komunlanymi. Chciałbym tu zwrócić uwagę, że w tym
momencie mamy możliwość zwiększenia wsparcia finansowego dla Zakładu
Usług Miejskich o 150 tys. zł. To jest mało, to jest „kropla w morzu potrzeb”
w stosunku do tego, co ten Zakład Usług Miejskich wykonuje. Ale jest to dobry
krok w dobrą stronę i tu chciałbym wszystkim radnym za to podziękować.
Myślę, że będą też następne ruchy korygujące funkcjonowanie Zakładu Usług
Miejskich i zarządzanie zasobami komunlanymi, i cały rynek mieszkaniowy,
bo wiemy, z jakimi problemami borykają się nasi mieszkańcy, jak dużo jeszcze
jest zaległości, jak dużo spraw do poprawienia, do naprawy. Stąd, z tego miejsca
wszystkim dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Kończąc ten punkt
naszych obrad, stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie.
Ad 2/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do drugiego
punktu porządku dzisiejszej sesji. Mianowicie, projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2015 r. Projekt uchwały również był opiniowany przez Komisję Budżetu.
Proszę jej Przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi, propozycję do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r. Kto jest za
przyjęciem projektu tej uchwały.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
Patrz uchwała Nr XXI/132/2015 – załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 3/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały – jeszcze Pan Prezydent, proszę.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Jeszcze raz jeżeli mogę sobie
pozwolić w kategorii właśnie tych podziękowań. Uchwała, którą Państwo przed
chwilą przegłosowaliście pozwala na uwolnienie też środków, które będą
przeznaczone jeszcze w tym roku na dodatkowe remonty dróg, dodatkowe
remonty naszych chodników. Chcę tutaj podziękować Wydział Inicjatyw
Komunalnych, że tak szybko i sprawnie pewne rzeczy zostały zrobione. Stąd,
uwolnienie środków i przesunięcie ich na inne zadania. Dziękuję Bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały, mianowicie zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015
– 2023. Projekt uchwały był również opiniowany przez Komisję Budżetu Rady
Miasta. Proszę Przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – 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
przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2015 – 2023. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały?
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2015 – 2023.
Patrz uchwała Nr XXI/133/2015 – załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Stwierdzam, że uchwałę tą
również przyjęliśmy jednogłośnie. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek
dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Dziękuję Państwu bardzo.
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Z tego miejsca, zanim zakończę obrady dwudziestej pierwszej sesji, chciałabym
pogratulować Państwu z PiS-u i Sprawiedliwości, za tak imponujący – Państwu
z PiS-u, czyli z „Prawa i Sprawiedliwości” – przepraszam, za tak imponujący
wynik wyborczy, który nie zdarzył się od 1989 roku. Byłabym sobie, myślę,
że wszyscy, którzy głosowali na Państwa również, żeby obietnice wyborcze,
które były przez Państwa – tak wiele ich było w trakcie kampanii, były
zrealizowane, bo na pewno na to oczekują wyborcy. Dziękuję bardzo
i zamykam obrady dwudziestej pierwszej sesji nadzwyczajnej Rady Miasta.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 15.10.
Protokołowały:
- M. Kamińska
- E. Kaniewska
- A. Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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