PROTOKÓŁ NR XXIV/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2 grudnia 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. 15.03.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta powitała obecnych na sesji.
W sesji udział wzięli:
1.
Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1, 1a i 1b
do protokołu)
2.
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
3.
Wiceprezydent Miasta – Piotr Dasios
4.
Wiceprezydent Miasta – Dominik Smoliński
5.
Skarbnik Miasta – Sławomir Kijak
6.
Przewodniczący Rady Powiatu – Mariusz Pasternak
Nieobecni radni: Kamil Kutryba, Joanna Pikus.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa! Proszę
o powstanie. Bardzo niedawno odeszli od nas dwaj Koledzy Radni. W dniu
22 listopada zmarł Pan Waldemar Kacuga – Radny Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego dwóch kadencji, mianowicie kadencji 2006–2010, 2010–
2014, Wiceprzewodniczący Rady Miasta w trakcie tych dwóch kadencji
oraz członek Komisji Budżetu i Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. W dniu
29 listopada odszedł od nas Pan Zygmunt Waszka – Radny Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w kadencjach 1990 – 1994, 1994 – 1998 oraz 1998
– 2002. Był również członkiem Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich
oraz Komisji Edukacji i Kultury. Natomiast w kadencji 1990 – 1994 oraz 1998 –
2002 był Wiceprezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Uczcijmy
pamięć odeszłych Kolegów minutą ciszy.
Radni RM oraz wszyscy obecni na sesji uczcili chwilą ciszy pamięć Radnych
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Pana Waldemara Kacugi oraz Pana
Zygmunta Waszki.

Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Proszę Państwa,
no nie będę jak zwykle cytowała tej klauzuli o ochronie danych osobowych.
Myślę, że już Państwo sobie tak wbili ją w pamięć – ja tylko przypominam,
żeby w wypowiedziach, jeśli będziecie zabierać głos, nie podawać nazwisk,
adresów osób trzecich, którzy nie wyrazili zgody na to, żeby używać ich
nazwisk w wypowiedziach. My natomiast jesteśmy osobami publicznymi,
a zatem od nas takie oświadczenia nie są wymagane.

Ad II/Przedstawienie porządku obrad:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Porządek obrad dzisiejszej sesji
nadzwyczajnej wszyscy otrzymaliśmy. Tam tylko taka mała zmiana
w porządku obrad, że Wieloletnia Prognoza dotyczy lat 2019 – 2029, a nie tak
jak było w porządku 2019 – 2024. To tylko taka mała zmiana. Czy ktoś
z Państwa Radnych ma uwagi, bądź jakieś zmiany chciałby wnieść do porządku
obrad dzisiejszych sesji? Nie widzę.
Radni RM obradowali według zaproponowanego porządku obrad:
III.

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 – 2029.

2)

IV.

Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ad III/Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W takim razie, w porządku
mamy dwa projekty uchwał. Jeden projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok
2019. Ten projekt uchwały był przedmiotem opinii Komisji Budżetu. Proszę
Przewodniczącego Komisji – Radnego Włodzimierza Steca o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca!
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają
zapytania, uwagi do projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego
Mateusza.
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Radny M. Czeremcha – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie
Prezydenci! Zaproszeni Goście! Mam pytanie dotyczące uchwały, projektu
uchwały. Otóż, w uzasadnieniu, w punkcie 7, ostatnia strona – czytamy,
że zostały zmniejszone planowane wydatki z zakresu ochrony zdrowia o kwotę
99.900 zł, z zakresu kultury fizycznej, rozwój sportu i z zakresu działalności
oświatowej. I chciałbym się dowiedzieć, czy to oznacza, że planowane zadania
nie będą zrealizowane w tym roku, w szczególności w zakresie ochrony
zdrowia? Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. A proszę – Radny Dariusz
Kaszuba.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panowie
Prezydenci! Szanowni Państwo! Prosiłbym też o krótką informację,
bo w uzasadnieniu tego projektu uchwały na stronie 24 widzimy, aż cztery
pozycje dotyczące tego samego działu – działu 855 rozdz. 85 502. I teraz mamy
zmniejszenie dotacji, raz mamy zwiększenie dotacji, później mamy zwiększenie
dotacji i znów zmniejszenie dotacji. Prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego, aż cztery
ruchy zwiększające i zmniejszające dotację w tych pozycjach się znalazły?
Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Czy ktoś jeszcze z Państwa
Radnych chciałby dopytać? Proszę jeszcze Panią Radną Maj.
Radna G. Maj – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Radni!
Mam pytanie do punktu 4, a mianowicie zwiększamy tutaj – informacja jest
o zwiększeniu o kwotę 170 tys. zł dotacji podmiotowych dla instytucji kultury
w rozbiciu na kwoty dla: MCK–u, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura
Wystaw Artystycznych. Mam pytanie: na jakie dokładnie inwestycje, czy też
z jakim przeznaczeniem będą to kwoty? Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze
z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę Panie Prezydencie o zabranie
głosu.
Prezydent J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni!
Szanowni Goście! Może tak od tyłu – Pani Radna Maj w temacie Miejskie
Centrum Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych i Miejska Biblioteka Publiczna.
Szanowni Państwo! Biblioteka, BWA i MCK dzisiaj spostrzegły, że coraz
większe koszty utrzymania ich obiektów. Coraz więcej płacą za prąd, coraz
więcej płacą za ogrzewanie. Sezon się zbliża i stąd tych pieniędzy na bieżące
utrzymanie brakuje. Stąd, tutaj chcemy taką „resztówkę” w tej chwili
przeznaczyć na bieżące utrzymanie, ale spodziewam się, że jeszcze na
końcówkę roku poproszę Państwa o kolejne przesunięcia, ponieważ znowu się
okaże, że gdzieś nam braknie. To jest początek w nowym obiekcie –
w Ostrowieckim Browarze Kultury – i tutaj musimy się przygotować. Dopiero
po sezonie takim pełnym roku będziemy mogli powiedzieć, jakie są koszty
funkcjonowania tego obiektu i jakie są jeszcze dodatkowe koszty z tym
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związane. Dzisiaj odbyło się takie bardzo dobre, merytoryczne spotkanie z Panią
Dyrektor Pomiankiewicz, z Panią Dyrektor Chwałek i z Panem Dyrektorem,
i tutaj z Wiceprezydentem, w temacie też imprez kulturalnych na przyszły rok.
I, jak już jestem przy głosie w temacie kulturalnym, to też chciałbym skorzystać
teraz, że tutaj mówię i zaprosić wszystkich Państwa, za pośrednictwem Internetu
naszych mieszkańców – na ogłoszeniach, te ogłoszenia są już na słupach i są na
przystankach, ale z tego miejsca chciałbym skorzystać i za Państwa
pośrednictwem zaprosić wszystkich na Mikołaja na ostrowiecki rynek.
Przygotowaliśmy moc atrakcji. Impreza rozpocznie się o godz. 16.00 w piątek.
I takim punktem kulminacyjnym jest godz. 17.00. Szykujemy też niespodziankę
dla wszystkich osób, które odwiedzą nas, dla naszych mieszkańców. Zapraszam
serdecznie. Jeżeli chodzi o Pana Radnego Kaszubę – tutaj działy: czwarty 855 –
zmniejszenie dotacji, zwiększenie – to są wszystko ruchy związane
z MOPS–em, z przesunięciami środków. Był problem z pieniędzmi na
świadczenia rodzinne. W ostatnim czasie budżet państwa nie przesłał we
właściwym momencie tych pieniędzy. No, i stąd te przesunięcia. One są
przyznane i te przesunięcia wewnętrzne, bo przychodzą na budżet miasta. Tam
był problem z pieniędzmi za październik, listopad i grudzień. To są takie
wewnętrzne ruchy. My je pokazujemy. Natomiast nie dotykamy tych pieniędzy,
bo one jak gdyby nie są wprost nasze. Natomiast, jeżeli chodzi o Radnego
Czeremchę i tematy związane z paragrafem, dział 801 rozdz. 801 01 – to jest
sprawy związane z ochroną zdrowia i sprawy związane z działalnością
oświatową i kulturą fizyczną – to też są takie drobne regulacje, które jak gdyby
wynikają z tego, że szukamy pieniędzy między innymi na to, żeby zasilić
Miejskie Centrum Kultury. Podam Państwu przykład, że na przykład PCK
poddało się – może to złe słowo, co stwierdziło, że no, nie jest w stanie, na
przykład w tym roku jeszcze wykorzystać tych pieniędzy, bo jest końcówka
i stąd też prośba o takie przesunięcia i pieniądze, jak gdyby w przyszłym roku
będą uruchomiane na nowo. Nie wszystkie zadania w krótkim czasie da się
zrealizować, stąd takie ruchy. Dziewiątego na sesji zwyczajnej
najprawdopodobniej będą kolejne ruchy z przesunięciami i na sesji
dwudziestego też, dlatego że jest końcówka roku – budżet na początku, na rok
2020 nie „spinał” się o 13,5 mln zł i stąd teraz takie rozmowy z każdą
z jednostek. Szukamy tych oszczędności. „Czyścimy” to złe słowo, ale tak
bardzo mocno przyglądamy się budżetom poszczególnych instytucji, jednostek,
żeby wcześniej – nie w ostatniej chwili, na koniec grudnia, tylko wcześniej
pewne ruchy zrobić, tak żeby umożliwić kwestie przesunięć. To samo dotyczy
na przykład MOSiR–u, gdzie ostatni rachunek – nie wiem, czy jest Pan Dyrektor
Węglewicz, ale może mnie poprawić – 200 tys. zł ekstra musieliśmy przesuwać,
żeby zapłacili za prąd. No to też pokazuje jak gdyby skalę. Tak, że takich
przesunięć roboczych jest wiele i myślę, że na następnych sesjach też się należy
spodziewać. Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy ktoś
z Państwa jeszcze chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę, w takim
razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019.
Kto jest za podjęciem uchwały podnosi rękę i naciska przycisk. Kto jest przeciw
podnosi rękę i naciska przycisk. Kto się wstrzymał podnosi rękę i naciska
przycisk. Głosowanie zostało zakończone. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019. (imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXIV/146/2019 – załącznik nr 3 do protokołu.
2)
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2029. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Budżetu. Proszę Przewodniczącego o podanie nam
opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Wł. Stec – Pani Przewodnicząca!
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają
zapytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w takim razie poddaję
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2029. Kto jest za podjęciem
uchwały podnosi rękę i naciska przycisk. Kto jest przeciw podnosi rękę
i naciska przycisk. Kto się wstrzymał podnosi rękę i naciska przycisk.
Stwierdzam, że i tę uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2019 – 2029 (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Patrz uchwała Nr XXIV/147/2019 – załącznik nr 5 do protokołu.

Ad IV/Zamknięcie obrad Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – W związku z tym, proszę Państwa,
że wyczerpaliśmy dzisiaj porządek obrad naszej sesji, w takim razie zamykam
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obrady dwudziestej czwartej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zakończyła się o godz. 15.15.

Protokołowały:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska

Irena Renduda – Dudek
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