PROTOKÓŁ NR VII/20189
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 23 stycznia 2019 r.
Obrady
otworzyła
Wiceprzewodnicząca
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego – p. Joanna Pikus, stwierdzając na podstawie listy obecności
prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 15.35.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miasta powitała obecnych na sesji.
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 – Piotr Dasios
4.
Wiceprezydent Miasta – Dominik Smoliński
5.
Skarbnik Miasta – Sławomir Kijak
Nieobecni radni: Mateusz Czeremcha, Irena Renduda – Dudek, Kamil
Stelmasik, Daniel Strojny, Artur Zawadzki.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Szanowni Państwo! W związku z przykrą
okolicznością, bardzo proszę o uczczenie pamięci Prezydenta Miasta Gdańska
zamordowanego całkiem niedawno. Proszę o minutę ciszy.
Radni RM oraz wszyscy obecni na sesji uczcili chwilą ciszy pamięć Pana
Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska, tragicznie zmarłego w dniu
13 stycznia 2019 r.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Dwie osoby jeszcze się
nie zalogowały, także bardzo bym prosiła o sprawdzenie, kto z Państwa? Już?
(załącznik nr 1a i 1b do protokołu).
Szanowni Państwo! Przypominam o klauzuli RODO, nie będę jej czytała całej,
ponieważ cała informacja jest na drzwiach sali obrad. Przypominam tylko tyle,
żebyśmy się do niej wszyscy zastosowali.

Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – J. Pikus – Przechodzimy do porządku
obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do zaproponowanego porządku
obrad?
Nie widzę w związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego podjęcie uchwał
w sprawie.
Radni RM obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
III.

Podjęcie uchwał w sprawie:

1)

zamiaru zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Ostrowcu Świętokrzyski, ul. Trzeciaków 35,
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia
komunalnego,
bezprzetargowego wynajęcia działki gruntu położonej w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Długiej,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023.

2)
3)
4)
5)

IV.

Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:

1)
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Pierwsza uchwała w sprawie
zamiaru zamiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35. Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu. Proszę Przewodniczącego
o przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu RM –
M. Łata – Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo
jakieś pytania, bądź uwagi do projektu uchwały? Jakieś pytania? Bardzo proszę
Radna Grażyna Maj.
Radna G. Maj – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowna Rado!
W związku z podejmowaną uchwałą pragnę dodać, że Radni Klubu „Prawa
i Sprawiedliwości” podczas posiedzenia Komisji Edukacji zgłaszali propozycję
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innego podziału klas przenoszonych do budynku przy ul. H. Sienkiewicza.
Naszym zdaniem przeniesienie mogłoby obejmować klasy od czwartej
do ósmej. I nad tym problemem dyskutowaliśmy. Dostaliśmy zapewnienie, że
taka propozycja w przyszłości może być brana pod uwagę. Dlatego nasz klub
poprzez decyzję. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa
jeszcze ma jakieś pytania, bądź uwagi? Nie widzę, w związku z tym poddaję
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru zamiany siedziby
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Trzeciaków 35. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę
o naciśnięcie przycisku oraz podniesienie ręki.
Szanowni Państwo! Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zamiany siedziby Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35
(imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VII/1/2019 – załącznik nr 3 do protokołu.

2)
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego. Projekt uchwały był opiniowany
przez komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego o przedstawienie opinii
komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Czy w związku z tym
projektem uchwały mają Państwo jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, w związku
z powyższym proszę o oddanie głosu, jeżeli ktoś z Państwa jest za przyjęciem
uchwały proszę o naciśnięcie guzika oraz podniesienie ręki.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VII/2/2019 – załącznik nr 5 do protokołu.
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3)
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Kolejny projekt uchwały
w sprawie bezprzetargowego wynajęcie działki gruntu położonej
w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Długiej. Projekt uchwały był
opiniowany przez komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego o przedstawienie
opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Dziękuję. Czy w związku z tym
projektem uchwały mają Państwo jakieś zapytania? Nie widzę, w związku
z powyższym – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę
o naciśnięcie guzika i podniesienie ręki. Jeszcze jedna osoba. Już wszyscy.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie bezprzetargowego wynajęcie
działki gruntu położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Długiej (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VII/3/2019 – załącznik nr 7 do protokołu.

4)
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r. Projekt uchwały opiniowany był przez komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Czy w związku z tym
macie Państwo jakieś zapytania? Nie widzę, w związku z powyższym –
kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie guzika
i podniesienie ręki. Jeszcze jedna osoba – Pan Łata Mariusz, Pan Radny.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VII/4/2019 – załącznik nr 9 do protokołu.

5)
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – I ostatni projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Projekt uchwały opiniowany
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był przez komisję Budżetu. Bardzo proszę Przewodniczącego o podanie opinii
komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Dziękuję bardzo. Czy w związku z tym
projektem macie Państwo zapytania? Nie widzę, w związku z powyższym bardzo proszę o zagłosowanie – kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały,
proszę o naciśnięcie przycisku oraz podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2019 – 2023 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VII/5/2019 – załącznik nr 11 do protokołu.
Ad IV/Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – W ten sposób, Szanowni Państwo
wyczerpaliśmy porządek obrad siódmej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
W związku z powyższym, zamykam. Dziękuję serdecznie za udział w sesji.
Dziękuję bardzo.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 15.42.

Protokołowały:

Przewodniczyła:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Joanna Pikus
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