PROTOKÓŁ Nr LIX/2018
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 11 maja 2018 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. 15.05
Następnie Przewodnicząca powitała gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1. Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1
do protokołu)
2. Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3. Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
Nieobecni radni: Małgorzata Krysa
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Porządek obrad naszej dzisiejszej
sesji to podjęcie dwóch uchwał, mianowicie zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. i zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. Czy do tego porządku mają Państwo Radni
uwagi? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do realizacji tego krótkiego
tego dzisiejszych obrad porządku.
Radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obradowali według
zaproponowanego porządku obrad, którego przedmiotem było podjęcie uchwał
w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r.,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.
Ad 1/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pierwszy projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2018. Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię tej Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie
przechodzimy do głosowana projektu uchwały… Panią Skarbnik poproszę
o zabranie głosu.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Pani Przewodnicząca! Już na Komisji Budżetu to
zrobiłam, ale chciałam prosić Państwa Radnych, że jest tutaj na stronie 6 błąd
w numeracji załącznika. Jest załącznik określony jako „2a” – bym prosiła
o poprawę jako „2b”. Tak w kwestii formalnej. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Więc z taką
właśnie zmianą będziemy ewentualnie głosować projekt tej uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2018. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto
jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
Patrz uchwała Nr LIX/45/2018 – załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 2/Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I kolejny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. Również ten projekt był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji –
Włodzimierza Steca o opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Poproszę Radnego Dariusza
Kaszubę o zabranie głosu.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Tak naprawdę to chyba by można było tutaj na chwileczkę
się zatrzymać, dlatego że bardzo szybko przechodzimy w głosowaniu z jednego
punktu do drugiego, ale tak naprawdę z dnia na dzień jesteśmy zaskakiwani
decyzjami o sesji nadzwyczajnej, a tak naprawdę dotyczy to również poważnych
kwot, które są przesuwane. Dlatego tutaj, w tym miejscu, jeśli można,
zapytałbym, jakie przyczyny powodują przesunięcie tych kwot, bo to chodzi
przecież o prawie 2,5 mln zł – w przypadku zadań przeznaczonych
na modernizację placówek oświatowych – chodzi o PSP nr 4 i PSP nr 14.
Bo mamy informację dość lakoniczną, że wydłużono okres realizacji do roku
2019. Jakie są przyczyny tego wydłużenia? Bardzo bym prosił o odpowiedź.
Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę, Panie Prezydencie,
o zabranie głosu.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Szanowni Państwo! To wszystko znajdujecie w materiałach, przy każdej
pozycji macie Państwo konkretne wyjaśnienia, ale tu zatrzymam się szerzej,
dziękując za to pytanie.
Drodzy Państwo! Przesuwamy środki, przesuwamy te inwestycje tylko
i wyłącznie w czasie, nie odkładając ich „na półkę”. To jest spowodowane
sytuacją na rynku budowlanym. Mieliśmy przetargi na boiska wielofunkcyjne
przy PSP 4 i PSP 14. Przygotowani byliśmy na kwoty 740 tys. zł z kosztorysu.
Po przetargach te kwoty są, były na poziomie ponad miliona złotych.
W związku z powyższym doszliśmy do wniosku, że uruchomimy te przetargi,
ale nie dwa na raz boiska, tylko pojedynczo i nie w tym momencie tylko deko
później. To samo dotyczy Zespołu Szkół, gdzie mieliśmy taki projekt
„Nowoczesna szkoła” – modernizacje, wyposażenie w pomoce dydaktyczne,
gdzie tutaj też nie zgłosił się oferent i też to przesuwamy w czasie. Chcę
zaznaczyć i Państwo też to świetnie wiecie, ale chcę to podkreślić, jeszcze raz
dziękując za to pytanie – to są pieniądze współfinansowane ze środków Urzędu
Marszałkowskiego, więc my ich musimy wykorzystać. Mamy na to jeszcze parę
lat i nie będziemy tu zwlekać. Więc tak, jak mówię – chcę podchodzić
racjonalnie do tych tematów i mam świadomość, że pewne prace można
przesunąć, natomiast te, które nie są przesunięte, są realizowane i to
pokazujemy, bo – zauważcie Państwo – że możemy się pochwalić wszyscy
wspólnie – myślę, że ta kadencja będzie takim podsumowaniem też, że budżet
miasta Ostrowca nigdy nie był w tak dobrej sytuacji, ale to jest wielkim
wysiłkiem. Niektórzy rozdają, niektórzy marnotrawią, niektórzy szastają na
lewo i prawo bez konsekwencji, natomiast my tu, w mieście, pochodzimy
bardzo racjonalnie i to jest ta racjonalna polityka gospodarowania publicznym
pieniądzem i odkładanie tego na taki sposób, abyśmy mogli to zrobić w realnych
– powtórzę – realnych kwotach. Tak, że tyle tytułem wyczerpującej informacji.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W takim
razie przechodzimy do głosowania 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 podjęliśmy również jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018
– 2023.
Patrz uchwała Nr LIX/46/2015 – załącznik nr 3 do protokołu.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W tym momencie proszę Państwa,
wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu za uwagę
i zamykam obrady LIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 15.12.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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