PROTOKÓŁ Nr XIV/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 3 czerwca 2015 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. 15.00.
W sesji udział wzięli:
1) Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do
protokołu)
2) Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3) Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
4) Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
5) Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
Nieobecni radni: Marek Giemza, Daniel Strojny.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Szanowni Państwo!
Zanim przejdziemy do realizacji porządku obrad, chciałabym Państwa
poinformować, że w dniu 1 maja zmarł były radny w kadencji 1994 – 1998
i 1998 – 2002, pan Tadeusz Cędzikowski. Pan Tadeusz Cędzikowski był
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, był również członkiem Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Mienia Komunalnego.
Proszę o uczczenie pamięci radnego Tadeusza Cędzikowskiego minutą ciszy.
Radni Rady Miasta minutą ciszy uczcili pamięci radnego Tadeusza
Cędzikowskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję.
Przystępujemy do realizacji porządku dzisiejszych obrad. Proszę pan radny
Włodzimierz Sajda.
Radny Wł. Sajda – Szanowna Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Co jest powodem, że w programie dzisiejszej sesji nadzwyczajnej
nie znalazł się punkt dotyczący utworzenia gimnazjum w szkole w Staszicu,
przy ul. Kilińskiego? Najwyższy czas, żeby Pan Prezydent podjął taką decyzję
dla dobra dzieci i ich rodziców. Przy likwidacji szkół podjął pan, Panie
Prezydencie, natychmiastową decyzję. O likwidacji szkół. Rodzice przychodzą
do starostwa z zapytaniem, kiedy można zapisać dzieci do szkoły. No i Panie

Prezydencie, motto pana w kampanii wyborczej było, że „Liczą się ludzie, a nie
polityka”. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Panie Radny! Czy to
jest Pana wniosek o umieszczenie tego punktu, tego gimnazjum nr 5 do
porządku?
Radny Wł. Sajda – Tak, albo – Pani Przewodnicząca – żeby Pan Prezydent się
odniósł, kiedy ten wniosek będzie postawiony, na której sesji?
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – To w takim razie
poproszę Pana Prezydenta o wyjaśnienie tematu.
Radny Wł. Sajda – Bardzo dziękuję.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Cieszę się bardzo, ale nie uważam, żeby
używać tutaj radnych jako łączników albo rzeczników prasowych, czy
rzeczników różnych interesów.
Szanowni Państwo! 29 wystosowane zostało pismo, które dotarło
w poniedziałek do Urzędu Miasta, pismo wystosowane na ręce Pani
Przewodniczącej i moje, w temacie interpelacji radnych powiatowych, którzy
zapytują, kiedy będzie podjęta decyzja. Więc z całym szacunkiem, ja nie
chciałbym najpierw dowiadywać się z prasy, a później w kolejnym dniu – bo
wcześniej przeczytałem ten artykuł w „Gazecie Ostrowieckiej”, z szacunkiem
dla całej załogi „Gazety Ostrowieckiej” – a później dostałem ten dokument,
więc chciałbym, aby to było takie poszanowane i właściwie traktowane.
Panie Radny! Jak Panu wiadomo, jest inicjatywa powołania gimnazjum i szkoły
podstawowej przez Stowarzyszenie przy ul. Focha. To Stowarzyszenie jest
zawiązane, to stowarzyszenie przyjmuje zapisy, nic nie stoi na przeszkodzie,
aby dzieci mogły kontynuować naukę w tym stowarzyszeniu, po określonym
czasie zobaczymy, jak to wygląda.
A na najbliższej, właściwej sesji – sesja nadzwyczajna jest to po to, aby
podejmować uchwały, które wymagają pilnej reakcji, szybkiej, która jest
niezbędna. I uważam, że te dwa punkty wypełniają charakter sesji
nadzwyczajnej. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Pana
Radnego Dariusza Kaszubę o zabranie głosu.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Ciężko się tutaj zgodzić z przedstawioną przez chwilą
argumentacją, dlatego że tak naprawdę usłyszeliśmy przed chwilą, że nie
chcemy być rzecznikami prasowymi. No faktycznie, dostajemy dzisiaj wszyscy
radni artykuł z gazety do zapoznania, nie wiem, czy to jest działanie typowo
rzecznika prasowego, czy nie. Ja zaś ze swojej strony pragnę powiedzieć, że
żałuję, że nie otrzymaliśmy tego artykułu, nie wiem, czy oszczędności na
szkołach są tak małe, że nie można odbić również dla radnych tego artykułu,
który bezpośrednio ich dotyczy. Tak naprawdę tu jest napisane, dlaczego Rada
Miasta i Prezydent milczą, oczywiście chodzi o sprawę podniesioną przed
chwilą przez kolegę radnego Włodzimierza Sajdę. Dzisiaj dowiadujemy się, że
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na sesji ten punkt o utworzeniu dodatkowego gimnazjum przy Liceum
Ogólnokształcącym im. St. Staszica nie będzie umieszczony, i tak rzeczywiście
jest w porządku, który oczywiście można zmienić. Pytanie jest, dlaczego tego
się nie robi? Ponoć nie ma pośpiechu. No z tym się również zgodzić nie można,
bo po pierwsze: o sesji nadzwyczajnej dowiedzieliśmy się wczoraj, a więc
w ciągu niespełna 24 godzin widzimy się „na wezwanie”, na sesji
nadzwyczajnej, która jest zwoływana w tak pilnym trybie, w tak krótkim
odstępie czasu, zaś argument, który jest podany, musi być tutaj podniesiony, bo
jako przedstawiciel środowiska nauczycielskiego rozumiem, że są pewne
terminy, których należy dotrzymywać i jeżeli napisane jest zgodnie z prawdą to,
że jest to czas decyzji o wyborze szkół przez uczniów i rodziców. To dlaczego
zamyka się rodzicom możliwość podjęcia decyzji, skoro jest zainteresowanie –
świadczą o tym liczne pytania kierowane nie tylko przez radnych z powiatu, ale
także przez rodziców, i na te pytania wciąż brak odpowiedzi, ponieważ decyzji
brakuje. Wydaje mi się, że to jest najwyższy czas, aby tę decyzję podjąć,
przegłosować ją i wówczas będzie jasne, czy ta szkoła powstanie, czy nie. Póki
co, jest to zawieszenie w próżni pewnego konkretnego pomysłu, który –
odnoszę wrażenie – jest tutaj odsuwany na dalszy plan. Jeżeli będziemy mieli to
na sesji późniejszej, to jest pytanie, czy zdążą rzeczywiście, ci wszyscy
zainteresowani złożyć odpowiednie dokumenty i zainteresować się bliżej
placówką, która może być powołana. Przypomnę tutaj przy okazji tematu, że
rzeczywiście, że tego typu rzeczy działy się i w poprzednich kadencjach, kiedy
to Rada Miasta wyraziła bezproblemowo zgodę, aby przy Liceum IV
im. Cypriana Kamila Norwida również powstało gimnazjum profilowane
sportowo i ono istnieje do dzisiaj. I taką decyzję można było podjąć, i ta szkoła
jako część IV LO funkcjonuje. Bardzo bym prosił o skonkretyzowanie Pana
Prezydenta w odpowiedzi swojej informacji na ten temat, kiedy rzeczywiście
będziemy mieli głosować ten projekt w sprawie utworzenia gimnazjum przy
I Liceum im. Stanisława Staszica. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Pan
Prezydent teraz odpowie?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Tak króciutko, bo rozumiem, że Pan nie
słuchał, albo nie zrozumiał to, co mówiłem w odpowiedzi na wcześniejsze
pytanie. Bo Pan i wszyscy tu radni reprezentujecie interes Gminy, interes Rady
Miasta. Natomiast ja nie mogę się zgodzić z takimi posunięciami i z takim
stylem uprawiania polityki i wykonywania funkcji, że najpierw się dowiaduję –
jeszcze raz powtórzę – najpierw się dowiaduję z gazety, dopiero później dostaję
pismo. Więc chyba nic nie stoi na przeszkodzie, aby to pismo było wystosowane
wcześniej. Dostanie Pan kserokopię tego pisma, z datą 29, a wpływ do Urzędu
Miasta – 30, 31. A w poniedziałek gazeta to opisała. Pokazuje styl
funkcjonowania, z którym się nie zgadzam. I uważam, że należy się szanować
w dwie strony, bo jesteśmy tu po to, żeby zabezpieczyć lepszy komfort, lepszy
styl życia dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i również Powiatu
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Ostrowieckiego. I cieszę, że jest tak duże zainteresowanie tym tematem, ale nic
nie stoi na przeszkodzie. Pan jako nauczyciel też powinien wiedzieć i na pewno
wie, że zapisy do szkół to były do 30 maja, nie? No, więc to jak gdyby
w konkluzji. Natomiast nie chcę tutaj ciągnąć tego tematu, przyjdzie właściwy
moment, będziemy o tym dyskutować.
Ja powiem jeszcze więcej, czemu Państwo nie mówicie o innej kwestii? A może
trzeba się zastanowić nad głębszą jeszcze reformą? A może zaproponować, żeby
we wszystkich liceach były gimnazja? No Pan jest nauczycielem, mógłby Pan
być świetnym naczelnikiem Wydziału Oświaty w powiecie. I żałuję, że Pan nie
jest. I uważam, że tu się trzeba zastanowić. Jaki jest problem, żeby podejść
kompleksowo? Nie dzielić. Nie wybierać. Jak już, to zróbmy wszędzie. To się
trzeba zastanowić. Ja odpowiadam za całą oświatę gminną: przedszkola, szkoły
podstawowe i gimnazja – i muszę to zrobić w sposób wyważony, i we właściwy
sposób potraktować i zabezpieczyć nauczycieli, a nie przyczyniać się do tego,
aby uprawiać politykę kosztem dzieci.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę, Pan
Radny Dariusz Kaszuba.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Ad vocem, dziękuję za udzielenie
mi głosu.
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Pozostawię bez komentarza uwagi, które przed chwilą tutaj padły, że czegoś nie
doczytałem, bądź nie dosłyszałem, bo to są uwagi nie na miejscu. Niemniej
jednak kwestia poruszona w artykule jest kwestią dość poważną. Naprawdę nie
jestem rzecznikiem prasowym żadnej gazety, ani żadnego urzędu, aby
decydować, kiedy i jakie pisma, i kiedy jakie artykuły się ukazują. Zresztą
podzielamy tutaj wszyscy to samo zdanie, że kwestia gimnazjum przy
LO im. Staszica jest kwestią wcale nie sprzed tygodnia, tylko nieco starszą.
No i pozostawię to bez komentarza. Jeżeli tego terminu nie ma, to znaczy, że
słyszymy, że go nie ma i brak jest woli, aby tę uchwałę na sesję, również
nadzwyczajną, wprowadzić.
Z kolei przepraszam, bo w drugim tutaj fragmencie swojej wypowiedzi odnoszę
się do pomyłki, która po raz kolejny padła na tej sali. Szanowni Państwo! Jest
mi bardzo przykro, że fakt noszenia przeze mnie okularów powoduje, że Pan
Prezydent mnie z kimś myli. Po raz drugi Pan Prezydent publicznie wyraża żal
w stosunku do mojej osoby, osoby radnego Rady Miasta, że nie zostałem jakimś
naczelnikiem. Przepraszam, skonkretyzuję – Pan Prezydent powiedział
naczelnikiem Wydziału Starostwa, jeżeli chodzi o oświatę.
Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Publicznie potwierdzam, bo może Pan
Prezydent ma tutaj słabą pamięć, nie kandydowałem w żadnym konkursie
związanym z tym stanowiskiem i nie przegrałem żadnego konkursu w tej
sprawie. Bardzo proszę pamiętać o tym, bo generalnie drugi raz Pan Prezydent
składa jakieś nieutulone wyrazy żalu w złym kierunku, tak naprawdę wystarczy
się odwrócić trochę w inną stronę i byłby ten adres skierowany naprawdę
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prawidłowo. Tak, że bardzo proszę o pamiętanie tego, że moja kandydatura nie
była zgłoszona na żadne stanowisko, nie uczestniczyłem w żadnym konkursie,
wspomnianym na stanowisko przez Pana Prezydenta i żadnego konkursu
w związku z tym stanowiskiem nie przegrałem. Bardzo proszę o pamiętanie
o tym. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo Radni…
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Szanowna Pani Przewodnicząca! Jeszcze
Pani pozwoli i Państwo Radni, jeszcze w merytorycznej części Pani
Wiceprezydent Dębniak, a ja jeszcze później.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Proszę Pani
Prezydent.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Jak Prezydent zauważył – dzisiaj jest sesja nadzwyczajna. Państwo
dowiedzieliście się wczoraj o potrzebie takiej sesji, a my przedwczoraj. To jest
pierwsza rzecz. Rada Powiatu podjęła uchwałę intencyjną w maju, po naszej
sesji i podjęcie uchwały należy do kompetencji Rady Miasta. Prezydent może
być tylko upoważniony do podpisania takiego porozumienia. Tak więc taka
uchwała „za” czy „przeciwko” gimnazjum powinna stanąć na sesji Rady Miasta.
I taka uchwała jest już przygotowana i stanie na sesji, która jest planowana po
20, 20 – 26 czerwca, łącznie z sesją absolutoryjną i całym pakietem uchwał.
Jak Państwo wiecie, to oświata na tej sali wywoływała czasami burzę mózgów.
To nie jest prosta uchwała, która zostanie Państwu przedstawiona, ona również
musi pokazywać pewne dane statystyczne, ona również musi pokazywać ruchy,
jakie się zadzieją w tym rejonie.
Ja jestem troszeczkę zdziwiona tym, co Państwo mówicie, że rodzicie się
dopominają, bo ja wręcz odwrotne informacje, dlatego że stowarzyszenie się już
w tej chwili zainteresowało, zarejestrowało – przepraszam, mają zgodę na
prowadzenie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Rodzice z tego
rejonu weszli do władz tego stowarzyszenia i wszystko wychodzi na to, że ta
szkoła 1 września działa. Do mnie dochodzą wręcz inne informacje, że oni nie
chcą w tym rejonie żadnej szkoły, ale to oczywiście jest słowo przeciwko słowu.
Proszę być spokojnym, na normalnej sesji, tej, która będzie najbliższa, projekt
uchwały jest już przygotowany i zostanie Państwu pod głosowanie poddany.
I normalnie stanie on na komisjach. A prawdą jest niestety, że Państwo
wiedzieliście wczoraj o sesji nadzwyczajnej, a my przedwczoraj. Jest taka
potrzeba. Tak, że bardzo bym prosiła, aby nie dopatrywać się jakichś
podtekstów. Jak Państwo wiecie, rodzice mogli zapisywać uczniów do 30 maja,
ale to jest tylko zapis. Życie jest takie, że przy tej reformie oświatowej rodzice
jeszcze będą dzieci przenosić jeszcze w miesiącu sierpniu, w miesiącu lipcu –
ten proces jest ciągły. Naprawdę to na koniec sierpnia każda z jednostek
prywatnych, publicznych, będzie wiedziała, jaką dysponuje sumą dzieci, jaką
ilością. Więc tu naprawdę nic się nie dzieje. Proszę zauważyć, że sesja była
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z początkiem maja. Gdyby była jakaś normalna sesja, oczywiście ta uchwała by
stanęła niezwłocznie. I tak stanie teraz. Na normalnej, kolejnej sesji. Jeszcze
w miesiącu czerwcu.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
W takim razie przechodzimy do realizacji porządku dzisiejszej sesji,
a mianowicie do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego. Projekt uchwały był
opiniowany na Komisjach: Samorządowej i Komisji Budżetu. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Radnego Włodzimierza Steca o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
Proszę Przewodniczącego Komisji Samorządowej – Radnego Kamila Długosza
– o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy mają
Państwo Radni uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem
przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały dotyczącej
przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie budżetu obywatelskiego.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała odnośnie przeprowadzenia konsultacji
społecznych została przyjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych.
Patrz uchwała Nr XIV/77/2015 – załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – przechodzimy do
następnego punktu, do następnej uchwały – mianowicie – przekazania dotacji
celowej gminom: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Lipnik i Mirzec.
Również ten projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetu i na Komisji
Samorządowej. Proszę w takim razie o opinię Przewodniczącego Komisji
Budżetu – Radnego Włodzimierza Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – I proszę
Przewodniczącego Komisji Samorządowej – Kamila Długosza o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Samorządowej – K. Długosz – Komisja Samorządowa
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
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Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy
Państwo Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. A zatem
przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały dotyczącej przekazania
dotacji celowej gminom: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Lipnik
i Mirzec. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przekazania dotacji celowej
gminom: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Lipnik i Mirzec.
Patrz uchwała Nr XIV/78/2015 - załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Przechodzimy do
kolejnej uchwały, tj. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2015. Również projekt tej
uchwały był omawiany na dwóch komisjach, Komisji Budżetu i Komisji
Samorządowej, proszę o opinię Komisji Budżetu, czyli Radnego Włodzimierza
Steca.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
I… Przepraszam, bo komisje były połączone i stąd może przeoczyłam ten temat.
W takim razie, czy są uwagi do projektu tej uchwały? Czy Państwo Radni mają
uwagi? Poproszę Panią Skarbnik Pichór o zabranie głosu.
Skarbnik Miasta – E. Pichór – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja bym prosiła – mówiłam już o tym na komisjach rady – o podmianę strony 19
ze względu na to, że na tej stronie w punkcie VII, dotyczy to załącznika dotacji
celowej, gdzie są wymienione gminy wraz z dotacjami z uchwały, którą żeście
Państwo podjęli. I w uchwale budżetowej wkradły się takie lapsusy, gdzie
kwoty między gminami były niezgodne z uchwałą podejmującą. Obecna
podmiana spowoduje zgodę tego załącznika. Bardzo bym prosiła o tę podmianę,
przepraszam i dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Poprawkę tę
otrzymaliśmy przed sesją. Czy są uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę.
A w takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2015?
A jeszcze wcześniej poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetu – Radnego
Włodzimierza Steca o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały, dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję. Teraz
poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały
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zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na rok 2015 przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2015.

w sprawie

Patrz uchwała Nr XIV/79/2015 - załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – I ostatni projekt
uchwały, tj. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023.
Projekt uchwały również był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę
radnego, Przewodniczącego Komisji – Włodzimierza Steca o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec – Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy są
uwagi do tego projektu uchwały? A zatem poddaję pod głosowanie projekt
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023? Kto jest za przyjęciem projektu
tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt
uchwały przyjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015
– 2023.
Patrz uchwała Nr XIV//2015 - załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek – wyczerpaliśmy
porządek dzisiejszych obrad. Serdecznie Państwu dziękuję i do widzenia! Do
następnej sesji, która odbędzie się również w miesiącu czerwcu.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o 15.25.
Protokołowały:
Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Krakowiak

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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