PROTOKÓŁ Nr LI/2014
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 13 stycznia 2014 r.
Obrady otworzył Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak, stwierdzając
na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 09.00.
Następnie Przewodniczący powitał gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radni RM – zgodnie z 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
Przedstawiciele lokalnej prasy, radia i telewizji kablowych.

Nieobecni Radni: Ryszard Binensztok, Barbara Buszkiewicz, Jan Edward Kunat,
Wojciech Mazur, Piotr Mrugała.
Przedmiotem obrad Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
13 stycznia 2014 r. było podjęcie uchwał w sprawie:
1.

2.

3.
4.
5.

w

dniu

porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski wykonywania zadania polegającego na prowadzeniu
środowiskowego domu samopomocy;
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod
nazwą „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014 –
2020”;
podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznawania
pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020;
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2014 r.;
zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2014 - 2023.

Ad 1/Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Państwo Radni w materiałach na
sesję otrzymali porządek oraz pięć projektów uchwał, w związku z tym
przechodzimy do ich procedowania. Uchwała pierwsza – dotyczy porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

wykonywania zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu
samopomocy. Bardzo proszę, była ta uchwała procedowana na połączonych
Komisjach: Samorządowej i Komisji ds. Rodziny, zatem tym bardzo proszę
przewodniczących komisji o stanowiska obydwóch komisji w tej sprawie. Jeszcze
taka uwaga, mam taką prośbę do państwa przewodniczących komisji, żeby przy
każdej uchwale oddzielnie zaznaczali stanowisko Komisji, dlatego,
że takie hurtem podawanie to nie jest czytelne w dokumentach. Bardzo proszę.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – S. Sulik – Panie Przewodniczący! Wysoka
Rado! Na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Komisji Samorządowej
jednogłośnie przyjęto ten projekt uchwały.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję. Proszę wobec tego Komisję
Samorządową.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – Z. Moskalewicz – Jak mówił
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Komisja Samorządowa jednogłośnie
przyjęła projekt uchwały.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Wobec tego pytanie do
Państwa Radnych, czy są jakieś uwagi, zapytania do projektu uchwały? Jeżeli nie
ma, bardzo proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest
przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta
jednogłośnie 18 głosami obecnych na sali radnych.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie porozumienia międzygminnego
dotyczącego powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wykonywania zadania
polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.
Patrz uchwała Nr LI/1/2014 – załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 2/Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Przechodzimy do uchwały kolejnej,
drugiej – w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania pod nazwą „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci
i młodzieży na lata 2014 – 2020”. Powtórnie proszę Panów Przewodniczących
obydwóch komisji o stanowisko w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – S. Sulik – Ta uchwała też jednogłośnie
została przyjęta przez członków Komisji.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Komisja
Samorządowa.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – Z. Moskalewicz – Komisja
Samorządowa również jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję. Czy są jakieś uwagi Państwa
Radnych do projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę głosować. Kto jest za
przyjęciem uchwały? Kto jest jej przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że
uchwała została przyjęta jednogłośnie 18 głosami obecnych na sali radnych.
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Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014 – 2020”.
Patrz uchwała Nr LI/2/2014 – załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 3/Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – I trzecia uchwała z tego pakietu
- w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających
do przyznawania pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
Proszę również komisje.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny – S. Sulik – Członkowie Komisji
jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie tą uchwałę.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. I Pana Przewodniczącego
Komisji Samorządowej proszę.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – Z. Moskalewicz – Komisja
Samorządowa jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo. Wobec tego, czy są
jakieś uwagi Państwa Radnych do treści projektu uchwały? Nie widzę.
W związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały?
Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kryteriów
dochodowych uprawniających do przyznawania pomocy społecznej w zakresie
dożywiania na lata 2014 – 2020.
Patrz uchwała Nr LI/3/2014 – załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 4/Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – I kolejna uchwała – zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok
2014. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej o stanowisko
Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – H. Rożnowski – Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja na swoim posiedzeniu omówiła tą uchwałę
i po krótkiej lecz takiej twórczej dyskusji, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
ten projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję serdecznie. Czy są jakieś uwagi
Państwa Radnych do projektu? Pan Radny Duda, bardzo proszę.
Radny Z. Duda – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni goście! Ja mam takie pytanie. My w tej chwili będziemy podejmować
uchwałę zmieniającą budżet i ja chciałbym dostać opinię prawną na piśmie, czy
jeżeli Pan Prezydent wydaje rozporządzenie nr 47 i nr 45 z dnia 8 stycznia,
w którym pokazuje, że te kwoty już posiada, a Rada Miasta ich jeszcze nie
przegłosowała, czy jest to zgodne z prawem. Ja, proszę Państwa, pozwolę sobie to
rozwinąć. Pan Prezydent Miasta w dniu 8 stycznia wydał rozporządzenie
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nr 47 i nr 45. W rozporządzeniu nr 47 czytamy, że, zarządzenie, jest zarządzenie
wydane ósmego, gdzie Pan Prezydent opiera się, gdzie Pan Prezydent
w zarządzeniu pisze, ze posiada 830 tys. w momencie, kiedy w poprzednim
budżecie, nazwijmy to tak, czyli obowiązującym do tej pory, środków
przeznaczonych na te cele było 400 tys. I moje pytanie brzmi – czy jest to zgodne
z prawem i chciałbym uzyskać opinię radców prawnych na piśmie na ten temat.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję bardzo.
Radny Z. Duda – Proszę sprawdzić na stronach urzędu.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dziękuję Panu Radnemu. Pytanie jest
jedno – czy Pan Prezydent będzie ad vocem odpowiadał czy tak, jak sobie Pan
Radny życzy, pisemna opinia w tej sprawie radców prawnych. Czy Pan Prezydent
zabiera głos, czy nie.
Prezydent J. Wilczyński – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Odpowiedź
dostanie Pan Radny na piśmie od radców prawnych, bo taka była sugestia.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Dobrze. Dziękuję bardzo. W związku
z tym zwracam się do Państwa radców prawnych o odpowiednią interpretację tego
Pana Radnego wystąpienia. Czy są jeszcze jakieś inne głosy? Bardzo proszę, Pan
Radny Duda jeszcze raz.
Radny Z. Duda – Ad vocem. Jeżeli – i teraz – Panie Przewodniczący! Wysoka
Rado! – pytanie moje takie. Jeżeli się okaże, że – mamy na sali radców prawnych –
ja prosiłbym, żeby również, w tej chwili wypowiedzieli się na ten temat, oprócz
tego, że chcę uzyskać opinię na piśmie, bo jeżeli się okaże, że jest to niezgodne
z prawem to w takim wypadku my jesteśmy tylko i wyłącznie maszynką do
głosowania. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – W pierwszej wersji życzył Pan sobie
pisemną odpowiedź, ja nie wiem i nie mogę za państwa radnych decydować,
przepraszam, za radców prawnych, czy są w stanie odpowiedzieć ad vocem,
czy też… Bardzo proszę do mikrofonu Panią Mecenas.
Radca prawny H. Niebutkowska – Ja bym może proponowała, żeby jednak
zachować formę pisemną. Wydział Finansowy jest jakby w obsłudze koleżanki.
Przygotujemy w zespole odpowiedź na piśmie, także wolałabym ja teraz ad hoc nie
komentować tego, bo musiałabym dokładnie zapoznać się z zarządzeniem, także
myślę, że Pan Radny otrzyma odpowiedź na piśmie.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Czy ta odpowiedź wystarczy Panu
Radnemu?
Radny Z. Duda – Tak.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Tak?
Radny Z. Duda – Tak.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak –Dziękuję bardzo. Wobec tego, czy są
jeszcze jakieś inne pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę
o głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto
się wstrzymał? Przepraszam, proszę rękę wyżej. Stwierdzam, że uchwała została
przyjęta 14 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się.
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Radni RM stosunkiem głosów: za – 14, przy 4 głosach wstrzymujących się
i braku głosów przeciw podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 rok.
Patrz uchwała Nr LI/4/2014 – załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 5/Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – I ostatnia uchwała na dzisiejszej
nadzwyczajnej sesji – zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023. Bardzo proszę
Pana Radnego, Przewodniczącego Budżetowej Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu - H. Rożnowski – Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Wysoka Rado! Uchwała ta, także jak i poprzednia uzyskała
pozytywną opinię Komisji Budżetowej.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Dziękuję. Pytanie do Państwa Radnych –
czy mają Państwo Radni jakieś uwagi do projektu tej uchwały. Jeżeli nie, proszę
o głosowanie uprzejmie. Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
Przepraszam, proszę rękę wyżej. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14
głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się.
Radni RM stosunkiem głosów: za – 14, przy 4 głosach wstrzymujących się
i braku głosów przeciw podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 –
2023
Patrz uchwała Nr LI/5/2014 – załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Wyczerpaliśmy, Szanowni Państwo Radni,
program nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Innych punktów program sesji nie
przewiduje, w związku z tym zamykam LI nadzwyczajną sesję Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.

Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 09.12.

Protokołowały:
mgr Marta Kamińska
mgr Eliza Kaniewska
mgr Anna Krakowiak

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak
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