PROTOKÓŁ NR LXVII/2018
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 17 października 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. 14.35.
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) Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
3) Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
4) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
Nieobecni radni: Paweł Celebański, Dariusz Kaszuba.
Przewodnicząca Rady Miasta – I. Renduda – Dudek – Zanim rozpoczniemy
dzisiejsze obrady, poproszę o zabranie głosu Pana Mariusza Rokitę –
Wicedyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Mariusz Rokita –
Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na tej sesji nadzwyczajnej. Moja
obecność jest spowodowana tym oto pucharem. Przywiozłem go dzisiaj
z Radomia, ale tak naprawdę przywiozłem go z dalekich Włoch i Bułgarii.
To jest puchar Mistrzostw Świata, który zdobyli nasi siatkarze niecałe trzy
tygodnie temu. Tak, że dosyć ciepły, gorący puchar, który – myślę – jest dumą
wszystkich Polaków. On teraz będzie krążył trochę po Polsce i w tych
ośrodkach, w których nasza reprezentacja przygotowywała się do tych
mistrzostw szczególnie zagości. Ja przypomnę, że nasza reprezentacja
rozpoczęła drogę w Ostrowcu meczami z Kamerunem i to jest taka forma
podziękowania od Pana Prezesa Polskiego Związku – zresztą ostrowiaka – Pana
Jacka Kasprzyka, i w tych miejscach puchar się pojawi. To jest puchar, tak jak
powiedziałem, wszystkich Polaków i oczywiście można korzystać, robić sobie
zdjęcia. Natomiast, jest wielka prośba tutaj do Państwa i wszystkich
mieszkańców, żeby nie był wykorzystywany wyborczo i politycznie. Tak, że jak
najbardziej można sobie zrobić z nim zdjęcie, jak najbardziej można puścić
na Facebooka. Natomiast bardzo prosimy, żeby nie miał zabarwienia
politycznego, bo to jest puchar, który – że tak powiem – reprezentacja zdobyła

i on jest jak gdyby własnością wszystkich. Bardzo dziękuję za uwagę. Tyle
miałem do powiedzenia. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miasta – I. Renduda – Dudek – Dziękujemy bardzo
i bardzo dobrze się stało, że akurat ten mecz z Kamerunem był w Ostrowcu, bo
na pewno wszyscy tu siedzący na sali, albo przynajmniej większość, oglądała te
mecze siatkówki. Ja oglądałam na pewno z wielkim zainteresowaniem, i no taka
wzruszająca to chwila, że możemy ten piękny puchar oglądać. Bardzo
dziękujemy Panu, że ten puchar znalazł się w Ostrowcu. Dzięki bardzo.
Zanim przejdziemy do obrad dzisiejszej sesji, chciałabym Państwu powiedzieć,
że 26 października jest planowana sesja zwyczajna. Zapewne jest to ostatnia
sesja w tej naszej kadencji wspólnej i wówczas będzie robione przed tą sesją
pamiątkowe zdjęcie. Bo, kadencja przecież się kończy – wiemy wszyscy.
I związku z tym, proszę o punktualne przybycie przed sesją wszystkich Państwa
na godzinę, na piętnaście minut przed sesją, tak żeby można było to zdjęcie
wykonać. Żebyśmy wszyscy byli na nim ujęci i mieli taką pamiątkę.
Bo nie wiadomo co się wydarzy za kilka dni. Proszę.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Mariusz Rokita –
Ja przepraszam jeszcze, nie dodałem bardzo ważnej rzeczy. Oczywiście,
zapraszamy Państwa i wszystkich ostrowiaków oczywiście, do zrobienia sobie
z tym pucharem zdjęcia, między godziną 17.00 a 20.00. Dzisiaj na MOSiR, na
Świętokrzyskiej będzie taka możliwość. Tak, że jeżeli Państwo macie
możliwość przekazania swoim znajomym, to zapraszamy: 17.00 – 20.00 w sali
konferencyjnej MOSiR–u na ulicy Świętokrzyskiej. Ten puchar będzie
wystawiony. Będzie roll–up miasta. W związku z tym, można tam będzie robić
te zdjęcia. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Miasta – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
Przechodzimy teraz do realizacji porządku obrad. W dzisiejszym porządku
są dwa projekty uchwał, mianowicie: projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2018
oraz projekt uchwały zmieniający uchwałę sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. Czy Państwo
mają uwagi do porządku obrad? Chcieliby coś wnieść, dodać? Nie widzę.
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 rok 2018 r.,
2) zmieniająca uchwałę sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018-2023.
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Ad 1) Przewodnicząca Rady Miasta – I. Renduda – Dudek – W takim razie
przechodzimy do realizacji porządku obrad dzisiejszej sesji. Pierwszy projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2018. Projekt był przedmiotem obrad Komisji
Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinie Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miasta – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
Czy Państwo Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim
razie przechodzimy do głosowania projektu 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 przy 2 głosach wstrzymujących i 19 głosach za,
uchwałę podjęliśmy.
Radni RM stosunkiem głosów: 19 za, przy braku głosów przeciwnych i przy
2 głosach wstrzymujących się, podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2018.
Patrz uchwała Nr LXVII/96 /2018 – załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Miasta – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023. Ten projekt również był
przedmiotem obrad Komisji Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji
o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miasta – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
Czy Państwo Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Jeśli nie,
przechodzimy do głosowania 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 przy dziewiętnastu głosach za, przy dwóch
głosach wstrzymujących uchwałę również podjęliśmy.
Radni RM stosunkiem głosów: 19 za, przy braku głosów przeciwnych i przy
2 głosach wstrzymujących się, podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2018-2023.
Patrz uchwała Nr LXVII/97/2018 – załącznik nr 3 do protokołu.
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Przewodnicząca Rady Miasta – I. Renduda – Dudek – I tym sposobem
wyczerpaliśmy dzisiaj porządek obrad naszej dzisiejszej sesji. Zamykam obrady
LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
i do widzenia Państwu.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 14.41.

Protokołowały:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Irena Renduda – Dudek
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