PROTOKÓŁ Nr II /2014
z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 4 grudnia 2014 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda - Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 16.00.
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 Ostrowca Świętokrzyskiego – Jarosław Górczyński
3. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencji 2010 – 2014 – Jarosław
Wilczyński
4. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – Tomasz Wójcik
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo Radni! Dzisiejsza
sesja została zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia
3 grudnia 2014 r. (załącznik nr 2 do protokołu) w celu złożenia ślubowania przez
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Porządek obrad dzisiejszej sesji został
ustalony przez Komisarza Wyborczego w Kielcach II.
Porządek obrad dzisiejszej sesji jest następujący:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
wybranemu Prezydentowi zaświadczenia o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
4. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
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Ad 2/Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nowo
wybranemu Prezydentowi zaświadczenia o wyborze:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej – pana Tomasza Wójcika o wręczenie Prezydentowi Miasta
zaświadczenia o wyborze.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – Tomasz Wójcik, gratulując wyboru,
wręczył Prezydentowi Miasta – Jarosławowi Górczyńskiemu zaświadczenie o wyborze.
Ad 3/Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przystępujemy do punktu 3 punktu
dzisiejszej sesji – „Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta”. Zgodnie
z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, z chwilą złożenia wobec Rady Miasta
ślubowania następuje objęcie obowiązków przez Prezydenta Miasta. Ślubowanie może
być złożone z dodaniem po słowie „ślubuję” zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Proszę
wszystkich o powstanie. Odczytam tekst ślubowania, a Pana Prezydenta poproszę
o powtarzanie słów ślubowania:
„Obejmując urząd Prezydenta Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców miasta”.
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński – „Obejmując urząd Prezydenta Miasta,
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.
Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Stwierdzam, że z chwilą
złożenia ślubowania Pan Jarosław Górczyński objął obowiązki Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencji 2014 – 2018. Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Prezydencie! Serdecznie gratuluję z wyboru dokonanego przez
mieszkańców miasta. Myślę, że – to nie tylko moje myślenie, ale i Państwa Radnych
obecnych tu na sali – że dochowa Pan wierności słowom przysięgi, którą przed chwilą
Pan złożył przed nami i będzie Pan zgodnie z prawem realizował zadania dla dobra
mieszkańców naszego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Życzę Panu bardzo
serdecznie sukcesów i przede wszystkim takiego działania mądrego, by nasze miasto
rozwijało się coraz lepiej i było coraz piękniejsze. Jeszcze raz serdecznie gratuluję.
Życzę pomyślnej współpracy z Radą Miasta.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Panie,
Panowie Radni! Szanowni Goście! Jest mi niezmiernie miło, że w tym miejscu
mogłem się znaleźć dzięki decyzjom mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego –
miasta, które zasługuje na rozwój, nowoczesność, skuteczne, odważne, ale i rozważne
decyzje. Zwracam się w tym miejscu do wszystkich Państwa Radnych kadencji
2014 – 2018 z prośbą i ofertą współpracy, pracy merytorycznej na rzecz mieszkańców
Ostrowca Świętokrzyskiego, wszystkich mieszkańców naszego miasta. Chcę być
prezydentem dla wszystkich Ostrowiaków, Ostrowczan. Liczę, że przy rozsądnych,
konstruktywnych rozmowach poprzecie Państwo decyzje, które będę proponował.
Na więcej informacji pozwolę sobie na kolejnej sesji Rady Miasta – 10 grudnia.
Dzisiaj pozwolę sobie zakończyć tymi słowami – jeszcze raz dziękuję bardzo.
Dziękuję.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Chciałam zapytać, czy ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos? Poproszę Pana Prezydenta Jarosława Wilczyńskiego.
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencji 2010 – 2014 –
Jarosław Wilczyński – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pozwólcie Państwo, że
zwrócę się do Pana Prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Trzeba było 25 lat wolności,
żeby po raz pierwszy na ślubowaniu nowego Prezydenta Miasta był ten ustępujący. Ja
chciałem pogratulować znakomitego wyniku wyborczego i zaufania obywateli
Ostrowca Świętokrzyskiego mojemu koledze i życzyć owocnej pracy, podejmowania
samych mądrych decyzji, skuteczności i tego, czego mógłbym życzyć przyjacielowi.
Na tę nową drogę masz tutaj, Panie Prezydencie, pióro, którym podpisuj dobre umowy
na dotacje, na budowy, tak, żeby miasto się mogło rozwijać. Gratuluję jeszcze raz
Tobie, gratuluję Małżonce i całej Twojej Rodzinie, i życzę Wam wytrwałości na
długie lata prezydentury. Dziękuję.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo! Ja myślę,
że mogę wyrazić w imieniu wszystkich Pana byłego Prezydenta Jarosława
Wilczyńskiego, pracowników Urzędu Miasta, pracowników spółek podległych
i w imieniu swoim własnym podziękuję za 8 lat prezydentury – prezydentury, która
została zapisana w historii Ostrowca Świętokrzyskiego, której nikt nie wymaże. Życzę
sukcesów na dalszej drodze, wszystkiego najlepszego i dziękuję za życzenia.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy może ktoś
z Państwa chce jeszcze zabrać głos. Nie widzę, a zatem uważam, że dzisiejszą sesję
zamykam – nadzwyczajną sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję
Państwu bardzo.
Sesja zakończyła się o godz. 16.15.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Irena Renduda – Dudek
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