PROTOKÓŁ NR VIII/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 lutego 2019 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
p. Irena Renduda – Dudek, stwierdzając na podstawie listy obecności
prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 15.02.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta powitała obecnych na sesji.
W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1, 1a i 1b
do protokołu)
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
Wiceprezydent Miasta – Piotr Dasios
Wiceprezydent Miasta – Dominik Smoliński
Skarbnik Miasta – Sławomir Kijak
Sekretarz Miasta – Anna Niedbała

Nieobecni radni: Mateusz Czeremcha, Kamil Kutryba, Grażyna Maj,
Daniel Strojny.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo Radni!
Przypominam o klauzuli RODO. Nie będę przytaczała treści klauzuli, bo wiemy
że wisi na drzwiach cała informacja, więc myślę, że ją znamy. W związku z tym
przechodzimy już do porządku obrad dzisiejszej sesji.

Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Porządek obrad otrzymaliśmy
wraz z materiałami. Czy Państwo Radni mają uwagi do porządku obrad?
Nie ma uwaga. Zatem realizujemy porządek obrad dzisiejszej sesji
nadzwyczajnej.

Radni Rady Miasta obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
II.
III.

Przedstawienie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1)

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)
IV.

Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Pierwszy projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję
Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji – Radnego Włodzimierza Steca
o podanie nam opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi do projektu tej uchwały, zapytania? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
budżetu Gminy Ostrowiec na rok 2019. Kto z Państwa Radnych jest
za podjęciem uchwały – proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie. Jest nas dziewiętnaście osób na sali – wszyscy głosowali za.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. (imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Patrz uchwała Nr VIII/6 /2019 – załącznik nr 3 do protokołu.
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2)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały,
tj. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Projekt uchwały był
również opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji
o podanie nam opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu również
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni
mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie przechodzimy
do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023.
Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały – proszę o podniesienie ręki
i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw – również proszę o podniesienie ręki
i naciśnięcie przycisku. I kto się wstrzymał – również proszę o podniesienie ręki
i naciśniecie przycisku. Stwierdzam, że uchwałę w tej sprawie, również
podjęliśmy 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 4 do
protokołu).
Patrz uchwała Nr VIII/7 /2019 – załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Szanowni: Panie, Panowie
Radni, zaproszeni Goście! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować
za dzisiejsze głosowania. Miałem okazję być przy podpisaniu jednej
z pierwszych umów na budowę nowego zakładu na tych terenach
inwestycyjnych, które w ubiegłej kadencji miasto Ostrowiec pozyskało,
podzieliło i przygotowało pod nowe zakłady pracy. To była bardzo przyjemna
chwila dla Ostrowca Świętokrzyskiego, ponieważ powstaje nowy podmiot,
powstaje nowa hala produkcyjna o powierzchni ponad sześć tysięcy metrów
kwadratowych i powierzchnia biurowo – socjalna, o powierzchni tysiąc
siedemset. Więc, to jest duży zakład, duża powierzchnia, która będzie
opodatkowana, a z drugiej strony, która będzie miejscem pracy w produkcji.
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Ja ciągle o tym powtarzam, i ciągle tutaj dziękuję też Państwu Radnym
za wsparcie, ponieważ dla naszego miasta najważniejsze, najistotniejsze są
miejsca pracy bezpośrednio w produkcji, bo za produkcją przyjdzie handel
i usługi. I tu mamy akurat pierwszy taki bardzo dobry, kolejny przykład,
że warto w Ostrowcu Świętokrzyskim inwestować. Czekamy teraz
z niecierpliwością, mamy teraz ogłoszony przetarg na kolejne zbycie
nieruchomości w tamtym kompleksie i myślę, że na koniec lutego będziemy
mogli przekazać naszym mieszkańcom też dobrą, kolejną wiadomość. Bardzo
serdecznie dziękuję. A korzystając, że jestem przy głosie, a za chwilę taki
sympatyczny dzień, jak Walentynki. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa.
Tutaj humorystycznie powiem, że Radny Stanisław mówi, że to też może
wzmocnić przyrost naturalny Ostrowca Świętokrzyskiego – 14 lutego
na ostrowiecki rynek – będzie się działo. Zapraszam serdecznie.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.

Ad III/Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa, tym sposobem
wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Ja Państwu
bardzo dziękuję i zamykam obrady ósmej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Do widzenia.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 15.08.

Protokołowały:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Irena Renduda – Dudek
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