PROTOKÓŁ NR XXVIII/2012
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 11 października 2012 r.
Obrady otworzył Przewodniczący RM – Janusz Wojciech Kotasiak,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00.
Następnie Przewodniczący RM powitał gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do
protokołu).
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński
Wiceprezydent Miasta – Paweł Górniak
Sekretarz Miasta – Marzena Dębniak
Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta
Dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – St. Fiolik
Przedstawiciele lokalnej prasy, radia i telewizji kablowych

Nieobecni radni: B. Buszkiewicz, Z. Duda, W. Mazur.

Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – porządek jest państwu radnym znany,
w zasadzie mamy jeden punkt, ale jak to zazwyczaj bywa na sesjach
nadzwyczajnych, proponuję, aby były dwa punkty: punkt pierwszy, to jest
uchwała, o której będzie mowa – i sprawy różne – jeśli macie państwo jakieś
sprawy i uwagi.
Szanowni Państwo! Zatem porządku obrad w tym przypadku nie ma sensu
głosować, bo jest to sesja nadzwyczajna.
Zatem przechodzimy do punktu pierwszego – zmieniająca uchwałę w sprawie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład
Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najpierw poproszę
Panów Przewodniczących Komisji: Rodziny i Samorządowej o stanowiska
komisji w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny - St. Sulik – Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja ds. Rodziny pozytywnie
zaopiniowała ten projekt uchwały.

Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – bardzo proszę Komisję Samorządową.
Przewodniczący Komisji Samorządowej - Z. Moskalewicz – Komisja
Samorządowa jednomyślnie przyjęła projekt.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Czy państwo radni
mają jakieś uwagi, zapytania do treści projektu uchwały? Czy są potrzebne
jakieś wyjaśnienia dla państwa radnych, którzy w tych komisjach nie brali
udziału? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Stwierdzam, że na sali jest
20 radnych, więc nasze obrady są prawomocne i podjęta uchwała będzie
prawomocna. Zatem proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu
uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta
jednogłośnie, przy obecnych na sali 20 radnych.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
oraz uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład
Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Patrz uchwała Nr XXVIII/113/2012 - załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – zatem otwieram – jeżeli nie ma innych
uwag, przechodzimy do punktu drugiego – sprawy różne. Proszę bardzo, jeżeli
państwo radni mają jakieś aktualne sprawy, to proszę uprzejmie, mamy chwilę
czasu. Nie ma…
Radny Wł.Sajda – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Panie Prezydencie! Mam taką uwagę, na ulicy Traugutta przy blokach 8 i 10 jest
usytuowany parking, naprzeciwko parku. I wjazd na ten parking został
podniesiony. Poziomy, między poziomem podwórka a piwnic jest różnica pół
metra. I jeżeli są obfite opady deszczu, tam jest zalewane i ludziom wlewa się
do piwnic woda. Wcześniej interweniowałem u pana Maja, to powiedział, że
tam będzie studzienka i ta woda będzie odprowadzona. No i do tej pory nie ma,
ludzie tam do komórek nie mają po deszczu jak przejść. I zamaka, grzyb
wchodzi do bloków. Trzeba jakieś rozwiązanie znaleźć. Dziękuję.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – dziękuję. To są sprawy różne, więc
odpowiedź pana prezydenta może być teraz, może być… Proszę bardzo.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Ja przekażę sprawę
do Wydziału Gospodarki Komunalnej, sprawdzimy, co się da tam zrobić, a przy
okazji jak już jestem przy głosie, to ja chcę państwa zaprosić ponownie na
wtorek na godz. 12.00 – oddajemy ul. Zagłoby. I wbrew plotkom, które
słyszałem z miasta, gminę stać jest na to, aby wykonawcy zapłacić, słyszałem,
że gmina nie oddaje tej drogi, bo nie ma pieniędzy, aby wykonawcy zapłacić.
Dziękuję.
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Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – dziękuję bardzo. Jeżeli państwo radni
nie mają żadnych innych zapytać w sprawach różnych, zamykam XXVIII
nadzwyczajną sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo.
Na tym obrady zakończono. Sesja zakończyła się o godz. 14.05.
Protokołowały:
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Wojciech Kotasiak
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