PROTOKÓŁ NR XI/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 18 marca 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. 15.06.
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)
Starosta Ostrowiecki – Marzena Dębniak
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
Wiceprezydent Miasta – Piotr Dasios
Wiceprezydent Miasta – Dominik Smoliński
Skarbnik Miasta – Sławomir Kijak

Nieobecni radni: Daniel Strojny.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo! Nie będę już
powracała do tej klauzuli informacyjnej odnośnie RODO. Myślę, że już Państwo
na pamięć znają treść, wiedzą, jak się należy posługiwać danymi, bądź nie
posługiwać danymi osobowymi, zastrzeżonymi w czasie obrad sesji. Więc, już
nie ma co. Tym bardziej, że na drzwiach sali wisi treść tej klauzuli. Myślę,
że wszyscy Państwo Radni ją znają.

Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Porządek obrad dzisiejszej sesji
również otrzymaliśmy wraz z materiałami – są to trzy projekty uchwał. Czy
Państwo Radni mają uwagi do porządku? Prosiłabym Radnego Artura Głąba
o zalogowanie się. Dobrze, bo jest 22 osoby obecne. Czy Państwo Radni mają
uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do realizacji
porządku obrad.

Radni RM obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
II.
III.

Przedstawienie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1)

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o partnerstwie w celu przygotowania
i wspólnej realizacji II etapu projektu „Ekologiczny transport miejski
w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3
„Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna,
wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” oraz udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu,
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)

IV.

Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Jako pierwszy projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie
w celu przygotowania i wspólnej realizacji II etapu projektu „Ekologiczny
transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach jednoetapowego
konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00- IZ.00 – 26.230/18 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020, Oś Priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.4
„Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej” oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu. Na wstępie, chciałam powiedzieć, że we wszystkich
projektach uchwał proszę, żeby sobie Państwo nanieśli autopoprawki, bo tu
w preambule odnośnie podstawy prawnej, gdzie jest mowa o samorządzie
gminnym – Dz.U. z 2018 r. i pozycje – powinien być Dz.U. z 2019 r. poz. 506.
I dotyczy to wszystkich projektów uchwał, więc przy następnych nie będę się
już powtarzać. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę
Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca.
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają zapytania, uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody
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na zawarcie umowy o partnerstwie w celu przygotowania i wspólnej realizacji
II etapu projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”
w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00- IZ.00 –
26.230/18
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 „Efektywna i zielona
energia”, Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej” oraz udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostrowieckiemu. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, podnosi
rękę i naciska przycisk. Kto jest przeciw, podnosi rękę i naciska przycisk. I kto
się wstrzymał, również podnosi rękę i naciska przycisk. Stwierdzam, że uchwałę
podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy o partnerstwie w celu przygotowania i wspólnej realizacji
II etapu projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”
w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00- IZ.00 –
26.230/18
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 „Efektywna i zielona
energia”, Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej” oraz udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostrowieckiemu (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 2
do protokołu).
Patrz uchwała Nr XI/30/2019 – załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Panią Starostę o zabranie
głosu.
Starosta Ostrowiecki – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Panie Prezydencie! Jeszcze raz z tego miejsca po raz kolejny serdecznie
dziękuję Radzie Miasta Ostrowca i Prezydentowi Miasta Ostrowca za podjęcie
takiej uchwały. Jest to kolejny przykład współpracy, wymiernej pomocy miasta
powiatowi, który jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. I jest to przykład,
że razem, wspólnie można coś zrealizować lepiej i z korzyścią dla wszystkich
mieszkańców Ostrowca, a miasto mamy tylko jedno. Jeszcze raz serdecznie
dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo.
2)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019 r. Projekt uchwały był również
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego Komisji o opinię
komisji.
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Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy Państwo
Radni mają uwagi, propozycje do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim
razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. Kto
jest za przyjęciem projektu uchwały, naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest
przeciw, naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał, również naciska
przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, że uchwałę również podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019 r. (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XI/31 /2019 – załącznik nr 5 do protokołu.

3)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023. Projekt uchwały był
opiniowany również przez Komisje 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 uchwały podnosi rękę i naciska przycisk. Kto jest
przeciw podnosi rękę i naciska przycisk. I kto się wstrzymał również podnosi
rękę i naciska przycisk. Stwierdzam, że również i tą uchwałę 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 6 do
protokołu).
Patrz uchwała Nr XI/32 /2019 – załącznik nr 7 do protokołu.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – I w tym momencie
wyczerpaliśmy, Państwo Radni, porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam
więc obrady XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Do widzenia.
Sesja zakończyła się o godz. 15.13.
Protokołowały:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Irena Renduda – Dudek
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