PROTOKÓŁ Nr VI/2014
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14.30.
W sesji udział wzięli:
1. Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1
do protokołu)
2. Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – przystępujemy do realizacji
porządku obrad dzisiejszej sesji. Może zaprezentuję Państwu porządek obrad, bo
jest to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym, a więc:
I. Przedstawienie porządku obrad.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu,
2) zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2014 r.,
3) zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023.
III. Sprawy różne.
Czy może ktoś z Państwa ma uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie
widzę. A zatem proszę o przegłosowanie porządku obrad – kto jest za
przyjęciem tego porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam,
że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przechodzimy do punktu 2 porządku sesji, a jest to „Podjęcie uchwał
w sprawie”.

Ad II/Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – podpunkt 1 – projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu.

Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostrowieckiemu. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu – Pana
Włodzimierza Steca o przedstawienie stanowiska komisji w powyższej sprawie.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały, oczywiście jednogłośnie.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – dziękuję bardzo. Czy mają
Państwo Radni zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. A zatem poddaję
projekt tej uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. A zatem uchwała została
podjęcia jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu.
Patrz uchwała Nr VI/14/2014 - załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – przechodzimy do kolejnego
punktu, projektu uchwały – podpunkt 2 porządku – zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
Przystępujemy do podjęcia projektu uchwały. Proszę Przewodniczącego
Komisji Budżetu – Pana Włodzimierza Steca o zaprezentowanie stanowiska
komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały jednogłośnie.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem poddajemy
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2014 rok pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, a zatem projekt
uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
Patrz uchwała Nr VI/15/2014 - załącznik nr 3 do protokołu.
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3) Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – podpunkt 3 – projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023. Przystępujemy do podjęcia
uchwały. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu – Pana Włodzimierza
Steca o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu - Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały jednogłośnie.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek – dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi, zapytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. A zatem
poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023 został przyjęty jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniający uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2014 – 2023.
Patrz uchwała Nr VI/16/2014 - załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad – „Sprawy różne”.

Ad III/Sprawy różne:
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – kto z Państwa Radnych chciałby
zabrać głos? Proszę. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Proszę Pana
Prezydenta.
Prezydent Miasta - J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie
Radni! Zacni Goście! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą
jednomyślność w sprawach trzech uchwał. Te uchwały służą naszym
mieszkańcom, mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, w związku
z powyższym w ramach tej wspólnej współpracy – a wszyscy pracujemy na
rzecz mieszkańców – składam podziękowania. I proszę panie z biura, aby
w ramach drobnego prezentu dla każdego, dla Pań i Panów Radnych, kalendarz
na 2015 r., aby każdy dzień był odmierzany pozytywnie, z optymizmem
i z sukcesami. Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek – dziękuję bardzo. Chciałabym
Państwu przypomnieć o jutrzejszych posiedzeniach komisji. Jeśli ktoś z Państwa
Radnych chciałby mieć legitymację radnego, proszę o dostarczenie zdjęć do
biura rady. Jeśli nie ma więcej spraw, zamykam VI nadzwyczajną sesję Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 14.40.

Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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