PROTOKÓŁ NR XX/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 września 2019 r.
Obrady
otworzyła
Wiceprzewodnicząca
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego – p. Marta Woźnicka – Kuzdak, stwierdzając na podstawie
listy obecności prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 16.32.
Następnie Wiceprzewodnicząca 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: R. Duda, J. Pikus, I. Renduda – Dudek, Wł. Sajda,
A. Zawadzki.
Radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uczcili chwilą ciszy pamięć
zmarłego nauczyciela III LO im. Wł. Broniewskiego – Pana Szymona Pająka.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przypominam Państwu
o ochronie danych osobowych. Klauzula informacyjna jest zamieszczona
na drzwiach wejściowych na salę obrad.

Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Szanowni Państwo!
Przejdźmy do porządku obrad. Przedmiotem obrad będzie podjęcie uchwał
w sprawie: projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r. i punkt drugi: zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2019 – 2023. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś
uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Bardzo proszę Pan Radny Jerzy
Wrona.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Ja nie widzę przed
sobą porządku obrad. Mamy materiały – projekt uchwały budżetowej.
Natomiast nie mamy porządku obrad.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Jak Państwo słyszeliście
– ja przedstawiłam porządek obrad i bardzo bym prosiła o jego zaopiniowanie,
jeżeli jest to możliwe. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Jeżeli nie ma żadnych
pytań, w takim razie przechodzimy do realizacji porządku obrad.

Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Punkt pierwszy –
podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
Projekt powyższej uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii komisji.
Bardzo proszę.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik –
Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Komisja Strategii i Rozwoju pozytywnie
zaopiniowała projekt wspomnianej uchwały.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo dziękuję.
Czy mają Państwo jakieś uwagi, zapytania do projektu tej uchwały? Bardzo
proszę.
Radny J. Wrona – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni
Państwo! Zawsze było, że uchwałę budżetową powinna również opiniować
Komisja Budżetu. Czy tutaj, jak to będzie w tym przypadku?
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę Pana
Prezydenta o odpowiedź.
Prezydent J. Górczyński – Mamy na sali Mecenasa. To jest uchwała, rada, sesji
nadzwyczajna – wymagająca tutaj szybkiej reakcji, stąd też problemy z kworum,
z Państwa obecnością, Państwa niektórych radnych. Może Pan Mecenas
dwa słowa.
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Radca Prawny UM – Z. Niedziela – Proszę Państwa, tak jak Pan Prezydent
wspomniał – jest to sesja nadzwyczajna i jest taka sytuacja, że z przyczyn –
niektórzy przewodniczący – nie było Przewodniczącego chyba Komisji
Budżetowej. Natomiast statut przewiduje taką możliwość, że projekty uchwał
zgłoszone w trybie nagłym – jest bardzo ważna sprawa – z pominięciem tej
procedury z paragrafu 102 Statutu, mogą być rozpatrywane, o ile rada wyrazi
zgodę na ich wprowadzenie do porządku obrad, a przemawia za koniecznością
ich pilnego rozpatrzenia, ważny interes gminy. Myślę, że ta sytuacja ma miejsce
z uwagi na to co Pan Prezydent powiedział. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Czy są jeszcze
jakieś pytania? Bardzo proszę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Szanowni
Goście! Ja bym prosił o uzasadnienie zasadności tej sesji nadzwyczajnej,
bo tu słyszymy, że tu istnieje nagła potrzeba. I jakie zaistniały okoliczności?
Rozumiem, że na dniach, na przestrzeni kilku ostatnich dni, które uzasadniają
zwołanie tej sesji. Prosiłbym o takie szczegółowe uzasadnienie. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. Bardzo proszę
Pana Prezydenta.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni! Szanowni
Goście! Króciutko, nie ma się tu co rozwlekać. Chcemy pomóc przede
wszystkim Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji. I to jest główne zadanie,
które jest dedykowane, a przy tym jeszcze mamy regulację w kilku innych
miejscach, jeżeli chodzi o wsparcie budżetowe. Państwo wiecie, że takie sesje
odbywają się cyklicznie, natomiast spowodowane jest to datą 30 września, kiedy
kończy się pewna umowa z aneksem i już nie ma możliwości aneksowania
do aneksu, stąd jest propozycja, żeby zabezpieczyć środki MPK do końca roku,
równolegle podejmując inne działania. O tych innych działaniach nie chcę
dzisiaj tutaj mówić, bo mamy sesję nadzwyczajną, więc pracujemy nad tym,
żeby temat od nowego roku rozwiązać w zupełnie inny sposób, już tak
stabilniej.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę Pan
Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Szanowni
Goście! Chciałbym kontynuować ten wątek. Otóż, Pan Prezydent nie
odpowiedział na pytanie – kiedy taka okoliczność zaistniała, czyli kiedy Pan
Prezydent dowiedział się o tym, że należy przekazać do MPK te milion dwieście
złotych. I proszę o taką szczegółową odpowiedź. Dziękuję.
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Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę Panie
Prezydencie.
Prezydent J. Górczyński – Ja myślę, że to Pan Radny się troszkę zagalopowuje.
Umowa z MPK była zawarta do trzydziestego, na początku do połowy roku,
a później aneksowana do 30 września, stąd musi być kolejna umowa
na świadczenie usług komunikacyjnych. I myślę, że to jest główny powód.
Druga rzecz, to zapaść finansowa Starostwa Powiatowego, o której się
dowiedziałem już rok temu, ale wspierając i pomagając, też w jednej z pozycji
jest przesunięcie środków dla Starostwa Powiatowego, bo nie stać ich na to,
żeby podpisać umowę i ogłosić przetarg, przepraszam – ogłosić najpierw
przetarg na remont Alei Jana Pawła. Oni nie mają na wkład własny. Stąd, my –
własnym wysiłkiem, wysiłkiem wszystkich Państwa, proponujemy te
470 tys. zł i myślę, że tu nie będę zdziwiony, jak zobaczę, że Państwo również
poparliście tą inicjatywę, bo to są pieniądze, które są potrzebne do wykonania
remontu na tym odcinku konkretnej przebudowy i myślę, że to jest clou takiego
działania, więc tak, jak mówię to są tego typu rzeczy. Ja myślę, że Pani
Przewodnicząca, proponuję przegłosować, bo tu będziemy się, że tak powiem
bawić w kotka i myszkę, czy Pan Prezes Kateusz w dobrym momencie to
zgłosił, czy w złym momencie. Pan Przewodniczący Stec w Izraelu i tutaj też,
jak gdyby takie rzeczy, na które też do końca wpływu nie mamy, więc nie jest to
nic nadzwyczajnego, że mamy sesję nadzwyczajną, w skrócie.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – A jeszcze bardzo proszę
o głos Pana Głąba, tak? Pan się zgłaszał?
Radny A. Głąb – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Wysoka
Rado! Szanowni Państwo! My rozumiemy, ale dopytujemy, skąd ta
nadzwyczajność tej sesji, bo też nadzwyczajność takiej sytuacji, że ta Komisja
Strategii opiniująca te projekty uchwał, a nie Komisja Budżetu. Jest to nowa
sytuacja, przed którą znajdujemy się i chcemy dopytać, abyśmy wiedzieli jak się
zachować. Natomiast, Panie Prezydencie – my pytamy skąd ta nadzwyczajność,
bo chyba terminy 30 września już wcześniej były znane, nie są to jakieś daty,
które nas nagle zaskakują, jak deszcz z nieba, tylko chyba planujemy pewne
jakieś prace, jakieś działania i stąd takie terminy powinny być wcześniej znane,
i przewidziane w zwykłych sesjach. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuję. O zabranie
głosu proszę Radnego Kaszubę.
Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!
Szanowni Państwo! Nie wybrzmiało na tej sali jeszcze dzisiaj to, że praktycznie
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materiały dostaliśmy tuż w momencie wejścia na sesję nadzwyczajną, o której
dowiedzieliśmy się kilka, 7 – 8 godzin temu. Tak naprawdę z lektury pobieżnej
wynika, że mamy do przejrzenia 34 strony. Nie wiem, jakie mamy tempo
czytania, ale może w tej sytuacji, kiedy wszyscy radni dostali 34 strony do
zapoznania się tuż przed sesją, może celowym byłoby, gdyby Pan Skarbnik
powiedział, jakie inne zmiany, oprócz zmian dotyczących MPK są zawarte
w projekcie tej uchwały. Mamy informację, tu przed chwilą słyszeliśmy od Pana
Prezydenta, że kilka spraw. Prosiłbym o ich naświetlenie. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę Pan
Czeremcha.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Szanowni Goście! Ja mam
uprzejmą prośbę do Pani Przewodniczącej, ponieważ Pan Prezydent
nie odpowiedział na moje pytanie i mam wielką prośbę, aby Pani
Przewodnicząca zwróciła się do Pana Prezydenta z prośbą o odpowiedź na moje
pytanie. A pytanie brzmiało: kiedy Pan Prezydent się dowiedział
o konieczności przekazania miliona dwustu pięćdziesięciu złotych MPK? Jest to
kwota niebagatelna i uważam, że mieszkańcy mają prawo to wiedzieć.
A jeżeli Pan Prezydent nie jest w stanie tego terminu wskazać, to również
istnieje możliwość odpowiedzenia. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo proszę Panie
Prezydencie o wskazanie osoby, bądź odpowiedź.
Prezydent J. Górczyński – A to trzeba czytać ze zrozumieniem. To nie jest nic
nadzwyczajnego, że przekazujemy kwotę MPK taką, ponieważ jak Państwo
Radni wszyscy świetnie wiecie, a jesteście już radnymi jakiś czas, MPK
kosztuje nas w skali roku określoną kwotę. Jak sobie podsumujecie ile
wydaliśmy do tej pory do czerwca i później od czerwca do września, no to jest
ta kwota, która zamknie się w tym samym mniej więcej przedziale, co, co roku
dajemy. Jedyna rzecz to taka, że tutaj wspieramy MPK na końcówce ich
działalności. Ja nie chciałem mówić celowo o tym, bo za chwilę będziemy
podejmować kolejne kroki. Państwo, już jako Rada wyraziliście zgodę na to,
aby w Ostrowcu powstała nowa spółka, która przejmie komunikację i to jest jak
gdyby tym spowodowane, więc to nie są dodatkowe ekstra pieniądze, to jest
zabezpieczenie pieniędzy na funkcjonowanie MPK. Ale umówię Pana
ze związkowcami, bo się „dobijają” do mnie, więc – że tak powiem – przekażę
im tutaj też takie zaproszenie i do Pana na takie spotkanie. Bo jeszcze raz –
dbamy o tych, którzy pracują w tej spółce i chcemy, aby ci ludzie miel
stabilność i stąd jest jak gdyby taka rzecz. Natomiast, tu słuszna propozycja
5

Pana Radnego Kaszuby – ja tak w skrócie. Tam w uzasadnieniu macie Państwo
napisane, ale zawsze jest tak, że – jeszcze tak tytułem wytłumaczenia –
powiedziałem już o Przewodniczącym Włodzimierzu Stecu, który dzisiaj jest
w Ziemi Świętej, a Pani Przewodnicząca Irena Renduda – Dudek z kolei
w ciepłych krajach, a Pani Wiceprzewodnicząca Joanna Pikus po operacji.
Wyszliśmy też z inicjatywą dla Pani Przewodniczącej – Radnej Marty
Woźnickiej – Kuzdak, żebyście też Państwo mieli świadomość, że to dzisiaj.
Ja optowałem za sesją w poniedziałek, no ale Pani Marta Woźnicka – Kuzdak,
niestety, pracuje w trudnych warunkach – pracuje od 7.30 do 18.00
w poniedziałek. Więc, nie chcieliśmy robić sesji w poniedziałek po 18.00. Stąd,
taka sytuacja zupełnie losowa, o której Państwu mówię. Tak to wygląda. Jedna
wiceprzewodnicząca chora, druga na wyjeździe, Pan Przewodniczący też na
wyjeździe. No, trzeba się cieszyć, że te biura nie upadły i życzyć zdrowia Pani
Przewodniczącej. To tak w skrócie. Natomiast, tutaj przy okazji – chcemy też
pomóc Zakładowi Usług Miejskich, ponieważ chcemy zwiększyć o 50 tys.
dotację dla Zakładu Usług Miejskich na remont, przygotowanie się do remontu
szaletów przy jednym z bloków naszych. I dodatkowo jeszcze dobra inicjatywa
MOPS, chcę też podziękować pracownikom MOPS, bo chcemy za kwotę
28 tys. zł, którą mam nadzieję za chwilę Państwo przegłosujecie, zakupić
samochód w bardzo dobrym stanie z jednego ze stowarzyszeń. Też chcę tutaj
podziękować radnym z kolei powiatowym za współpracę, bo to z Warsztatów
Terapii Zajęciowej będzie samochód, którego wartość jest niewspółmiernie
większa od tej kwoty. Dziękujemy więc za takie gospodarcze działanie. I stąd,
jak gdyby taka regulacja w tą stronę. Jak spojrzycie Państwo, tutaj mamy tą
kwotę też dla MPK i tutaj, jak mówię. I jeszcze przy okazji jest jeden taki
drobny temat – 30 tys. dla Miejskiego Centrum Kultury na tutaj dodatkowe
elementy w tym obszarze. Między innymi, chcemy też zamontować szlaban
przy Browarze Kultury, żeby niektórzy nie skracali sobie drogi. więc,
to w skrócie takie zmiany. Dziękuję Pani Przewodnicząca.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Dziękuje bardzo. Panie
Mateuszu, czy to pytanie jest jakimś istotnym pytaniem? Bardzo proszę.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Szanowni
Goście! Otóż, chciałem przypomnieć, bo być może nie wszyscy na tej sali
zabierając głos nie chcą tego powiedzieć, ale za zapaść spółki nie odpowiadają
radni, odpowiada Pan Prezydent. I ja doskonale rozumiem, że likwidacja spółki
zadłużonej musi kosztować i te pieniądze muszą się znaleźć, bo jak już nawet na
komisji Pan Prezes Kateusz powiedział, że spółka zostanie postawiona w stan
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likwidacji generalnie bez zobowiązań i doskonale rozumiemy, że przesunięcie
tej kwoty jest to duża pomoc, właśnie w tym kierunku. Natomiast, no tutaj
jestem zdziwiony, że tutaj Pan Prezydent sugeruje, sugeruje, że umówi radnych
z przedstawicielami związków zawodowych. Ja uważam, że to Pan Prezydent
powinien związkowcom wytłumaczyć wszelki okoliczności i podkreślam
jeszcze raz, to Pan Prezydent odpowiada za zapaść spółki.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo dziękuję. Czy są
jeszcze jakieś pytania do projektu tej uchwały? Czy Pan Skarbnik będzie mówił
coś w tej kwestii? Rozumiem, że odpowiedź jest satysfakcjonująca, tak?
Dziękuje bardzo.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca, jedna rzecz, bo to wymaga
sprostowania. No, Pan Radny, nawet nie mam siły i chyba możliwości uczyć
Pana ekonomii. Nie ma żadnej zapaści w spółce MPK, to trzeba dbać o to
i utożsamiać się. Pan jest radnym Rady Miasta, ja nie będę Pana pouczał,
ale proszę dbać o kondycję i o to, że te nasze spółki to są takie srebra rodowe
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, których wszyscy reprezentujemy,
więc nie ma tu już dyskusji o zapaści w MPK, bo takiej zapaści nie ma. Jest na
bieżąco prowadzona działalność, jakby Pan się wsłuchał w to, co mówiłem to
z tego 1 500 000, 1200 000 to jest bieżąca działalność, gdzie raty na miesięczne
funkcjonowanie spółki MPK to jest 400 – 415 – 430 tysięcy w zależności
od przebiegu. Więc myślę, że tu kończę tą dyskusję na temat ekonomii i sytuacji
w MPK i uważam, że nie ma co, że tak powiem wzbudzać kontrowersji i robić.
Ja wiem, że niektórzy są zainteresowani hejtem i mówieniem, że jest tragiczna
sytuacja. Jeszcze raz w MPK się dobrze dzieje. MPK wychodzi na prostą.
I dbamy o tą spółkę, jak i kolejne inne. I zwracam się z prośbą do wszystkich,
bo łatwo jest psuć opinię, niektórzy są mistrzami świata. Ja swego czasu, że tak
powiem, odważę się i pokażę pewne dokumenty, w których akurat jestem
w posiadaniu, jak to niektórzy dbają o dobre imię innych, do jakich się rzeczy
posuwają. W cywilizowanym świecie jest to niedopuszczalne. Ale nie wchodzę
w dyskusję, więc myślę, że macie Państwo już konkretne informacje. Chcę
podziękować Panu Prezesowi Kateuszowi i Panu Dyrektorowi Choince za to
zaangażowanie, jeżeli chodzi o MPK, bo to naprawdę jest dobra spółka. I mam
nadzieję, że za chwilę będzie jeszcze lepsza spółka. Takie dyskusje powodują
tylko odwrotny efekt, bo nagle ktoś się za chwilę dowiaduje, że jest zła sytuacja
i za chwilę, jakieś kolejne, niepotrzebne kwestie finansowe. Więc, jeszcze raz
– dbajmy o markę Ostrowca Świętokrzyskiego wspólnie. Zachęcam.
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Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo dziękuję. I bardzo
bym prosiła o ostatni głos w dyskusji – Pan Łata.
Radny M. Łata – Ja bym tylko chciał wyrazić, Pani Przewodnicząca, Panie
Prezydencie – swoje tutaj zdanie, że ze wszystkich pytań, które tutaj padły, mam
wrażenie, że tylko jedno merytoryczne dotyczące tego, co jest w zasadzie tu
w dodatkowych środkach przesuwanych. Jesteśmy pod koniec roku, coraz
więcej będzie pewnie sesji, na których będą dokonywane przesunięcia.
Bo wszyscy, ci którzy są już radnymi przynajmniej rok, to wiedzą, że tak
będzie. Druga rzecz, jeżeli Państwo nie macie ochoty głosować za tym, aby
poprawić stan finansowy MPK, to nie głosujcie. Dziękujcie.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo dziękuję. Proszę
Panie Mateuszu.
Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci! Szanowni
Goście! Otóż, cieszę się, że Pan Prezydent nie będzie mnie uczył ekonomii.
Natomiast manipulacje, do których jawnie posuwa się Pan Prezydent
i insynuacje, zmuszają mnie również do, tzn. ja jestem zażenowany
odpowiedziami Pana Prezydenta. Natomiast, również nie zamierzam Pana
Prezydenta uczyć zasad kultury. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Rozumiem, że to była
wypowiedź w imieniu klubu, tak? Zatem, jeżeli jest to ostania wypowiedź, to
bardzo proszę o głosowanie. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały,
proszę o przyciśniecie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw,
proszę o naciśniecie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa się wstrzymał,
proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Bardzo dziękuję. Stwierdzam,
że uchwała podjęta została jednogłośnie. Dziękuję Państwu za dyskusję.
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 XX/103/2019 – załącznik nr 3 do protokołu.
2)
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Przechodzimy
do kolejnego projektu uchwały w sprawie – uchwała zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2019 – 2024. Projekt tej uchwały był opiniowany przez
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Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę w takim razie Przewodniczącego
Komisji o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta RM – K. Stelmasik – Pani
Przewodnicząca, jak w przypadku poprzedniej uchwały – projekt został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Strategii.
Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo serdecznie
dziękuję. Czy mają Państwo jakieś uwagi, czy zapytanie do projektu tej
uchwały? Nie widzę. Zatem, jeżeli nie ma pytań – poddaje pod głosowanie
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2024. Kto z Państwa
Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o przyciśniecie przycisku
i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o naciśniecie przycisku
i podniesienie ręki. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku
i podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała powyższa została podjęta
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2019 – 2024 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XX/104/2019 – załącznik nr 5 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca RM – M. Woźnicka – Kuzdak – Bardzo Państwu dziękuję
i zamykam nadzwyczajną, dwudziestą sesję Rady Miasta. Dziękuję Państwu
za przybycie.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 16.54.

Protokołowały:

Przewodniczyła:
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Eliza Kaniewska
Magdalena Połetek

Marta Woźnicka – Kuzdak
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