Protokół Nr LY/2018
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2018 roku, w godz. 8.10-9.40
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,
Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 Radnych.
Wszyscy obecni.

Dopkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram LV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 19 kwietnia 2018 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Uczcijmy minutą ciszy pamięć naszych zmarłych Kolegów Radnych z kadencji
1998-2002 Panów: Władysława Koguta członka Zarządu Miasta oraz Mariana
Winiarskiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Witam panie i panów Radnych, Witam panów Prezydentów, witam pana
Sekretarza, panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta
i szefów podległych Miastu jednostek.
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności, stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba
Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
Witam w naszym gronie pana Senatora Krzysztofa Słonia.

Do pkt 2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję,
uzgodniony w dniu 11 kwietnia 2018 roku porządek obrad, a także projekty
uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym.

Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem,
wpłynęły wnioski Pana Prezydenta o dokonanie zmian w porządku obrad,
a mianowicie:
I.
wycofanie z porządku obrad:
projektu uchwały w sprawie sprzedaży udziału 60/720 części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej.
II.

wprowadzenie do porządku obrad:
1) autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 - 2045,
2) autopoprawki Nr l do projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok,
3) autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok.

Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Sekretarz Miasta Kielce pan Janusz Koza
Panie Przewodniczący, panie i panowie Radni, w imieniu Prezydenta wnoszę
0 zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia
6 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia cen urzędowych
1 opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów
w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.
Poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian
w porządku obrad dzisiejszej sesji.
I. Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
sprzedaży udziału 60/720 części nieruchomości położonej w Kielcach przy
ulicy Karczówkowskiej.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

- 25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie punktu z porządku obrad.

II.

Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej
uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012
r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat
dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów
w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności
publicznej.
Głosowanie:
Za
- 25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie punktu z porządku obrad.
III.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045.
Głosowanie:
Za
- 25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
IV.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr l do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2018 rok.
Głosowanie:
Za
- 25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.

V.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2018 rok.
Głosowanie:
Za
- 25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni Radni, poddaję pod głosowanie porządek
zaproponowane zmiany.

uwzględniający

Głosowanie:
Za
- 25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła porządek uwzględniający zaproponowane zmiany.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przystępujemy do realizacji ustalonego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu
15.03.2018 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Raport z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce za rok
2017.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Kielce w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2018 - 2045 (z autopoprawką);

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2018 rok (z autopoprawką Nr l i autopoprawką Nr 2);
3) w sprawie zmiany Nr l miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „KIELCE WSCHÓD - OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA Wojska Polskiego";
4) w sprawie wycofania z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach niektórych urządzeń infrastruktury wodociągowej;
5) w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w
Kielcach;
6) w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu pn. „SABSkuteczna Aktywizacja Bezdomnych" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
7) w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Kielce, w ramach
członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geoland Świętokrzyski";
8) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy
Karczówkowskiej i ulicy Wrzosowej;
9) w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny
nieruchomości położonej w
Kielcach przy
ulicy Romualda
Mielczarskiego;
10) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Mała Zgoda (działki nr 413/1,414/1, 414/2,414/3);
11) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Grenadierów (dz. Nr 1521/1) oraz udzielenia bonifikaty od ceny
sprzedaży;
12) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Głowackiego 5;
13) dotycząca uchylenia Uchwały Nr XLIX/1122/2017 Rady Miasta w
Kielcach z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Planty;
14) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/1114/2017 Rady Miasta Kielce z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w
Kielcach przy ulicach Panoramicznej i Czarnowskiej;
15) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Jesionowej;
16) w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego
w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

17) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. Nr 1701/20);
18) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Zalesię oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
19) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Pomorskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
20) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Henryka Sienkiewicza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy;
21) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Wapiennikowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
22) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gm.
Chmielnik (dz. nr 170/1);
23) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lisowie gm. Morawica;
24) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gm.
Chmielnik oraz Lisowie gm. Morawica;
25) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
9. Interpelacje i zapytania.
10.Sprawy różne i wolne wnioski.
11 .Zamknięcie obrad.

Do pkt. 3
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 15 marca 2018 roku.
Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się
z protokołem do rozpoczęcia dzisiejszej sesji.
Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która
odbyła się w dniu 15 marca 2018 roku.
Głosowanie:
Za
- 25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Protokół sesji Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 roku został przyjęty.
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
1. Przypominam Państwu Radnym o obowiązku składania oświadczeń
majątkowych.
Jednobrzmiące oświadczenia majątkowe wraz z kopiami zeznania
podatkowego - według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. - należy złożyć
Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce w terminie nieprzekraczalnym
do dnia 30 kwietnia 2018 r.

2. Dziękuję Pani radnej Joannie Grzeli oraz byłym radnym Pani Bożenie
Kizińskiej, Janowi Gwizdakowi i Alojzemu Soburze za honorową asystę
sztandaru Rady Miasta Kielce podczas uroczystości pogrzebowych
byłych Radnych Władysława Koguta i Mariana Winiarskiego
3. Informuję Państwa Radnych, o możliwości składania wniosków
z kandydaturami do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Wnioski należy
składać do dnia 31 maja br. w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji
Miasta przy ul. Strycharskiej.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zapraszam na mównicę pana Kacpra Harabina, który chce zabrać głos w bardzo
ważnej sprawie.
Pan Kacper Harabin
Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję panu Przewodniczącemu, że pozwolił mi
zabrać głos dzisiaj na sesji. Przychodzimy do państwa gdyż mamy problem z
naszym kolegą, może nie problem ale naprawdę dzieje się bardzo złego coś bo

Adam Pawlikiewicz wieloletni prezes Stowarzyszenia Kibiców Korony Kielce
zachorował na przewlekłą białaczkę szpikową, raka szpiku kości. My wspólnie z
przyjaciółmi zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na leczenie, które będzie
kosztowało około 300 tyś. zł. leczenie jest poza krajem naszym w Austrii
dokładnie i my próbujemy robić co w naszej mocy: zorganizowaliśmy różne
zbiórki, licytacje, jesteśmy na etapie organizowania również w Galerii Echo
biegu charytatywnego, festynu z których zbiórka pieniędzy będzie przeznaczona
w 100% na leczenie Adama. Przyszliśmy do państwa po to by, być może ktoś
z państwa będzie miał pomysł na to, w jaki sposób jeszcze można by pomóc
naszemu koledze, gdyż nas jest dużo osób ale kwota jest tak duża, że my sami
sobie nie damy z tym rady i nie ukrywamy, że każdy pomysł jakiś świeży albo
chęć pomocy się nam przyda. Przygotowaliśmy dla państwa takie ulotki gdzie
można naszą stronę internetową znaleźć, gdzie można dawać darowiznę, albo
1% podatku, jest jeszcze trochę czasu do końca kwietnia i będziemy bardzo
wdzięczni jeżeli ktoś z państwa się zaangażuje naszą akcję i nam pomoże.
Również pomocą będzie to, że jeżeli będziemy coś organizować to, żeby miasto
się godziło na to i nie stwarzało problemów. Nigdy nie robiliśmy takich akcji,
jest to nasz pierwszy raz. Czasami takie rzeczy się zdarzają i mam nadzieję, że
jednak w naszym mieście również. Adaś jest bardzo pomocnym człowiekiem i
pomagał innym nie tylko mnie osobiście ale wszystkim naszym znajomym
praktycznie bo można powiedzieć, że był trochę taką naszą głową a teraz on
potrzebuje pomocy i dlatego my się angażujemy i dzisiaj też tutaj jesteśmy więc
jeżeli ktoś z państwa miałby jakiś pomysł to my na tych ulotkach jest nasza
domena internetową, na portalach społecznościowych, ja tam osobiście odpisuję
na te wiadomości i ewentualnie, że jeżeli jest coś do przegadania to również
jestem dostępny, aby się spotkać i porozmawiać w razie czego na ten temat.
Tak, że jeśli państwo będziecie mieli ochotę i czas i duże serce to zachęcam
bardzo do pomocy, do naszej akcji, która się nazywa „Pomagam, a nie tylko
gadam". Ze względu na Adama chcemy żeby akcja była głośna, żeby jak
najwięcej ludzi o tym wiedziało, to może szybciej uda się uzbierać te pieniądze
i wyleczyć Adama. Tak, że bardzo dziękuję i proszę przemyśleć to na spokojnie.

Do pkt. 5
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Obecnie proszę Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego o przedstawienie
informacji o pracy między sesjami.

INFORMACJA
o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce
(od 15 marca 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r.)
W okresie od informacji złożonej
w dniu 15 marca 2018 r. wydałem:

na

sesji

Rady

Miasta

Kielce

I. 52 zarządzenia dotyczące:
1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2018 rok - Nr 86/2018,
2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce
na 2018 rok —Nr 92/2018'Nr 100/2018, Nr 132/2018
3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018 rok
_ Nr 87/2018, Nr 88/2018 , Nr 93/2018, Nr 107/2018, Nr 133/2018

i

4. określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 2019 r.
dla Miasta Kielce - Nr 96/2018,
5. powołania Zespołu do spraw przygotowania i przeprowadzenia
Akcji Charytatywnej Kielce dla Syrii - Nr 134/2018,
6. odwołania członka Miejskiej Rady Rynku Pracy w Kielcach - Nr 123/2018,
7. ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę
źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie
Miasta Kielce- Nrl26/2018 ,
8. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji
Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - Nr 137/2018,
9. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań
publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom - Nr 98/2018,
10. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2018 r. oraz przyznania
dotacji podmiotom uprawnionym - Nr 135/2018,
11. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok:
1) Biura Wystaw Artystycznych - Nr 109/2018,
2) Domu Kultury „Zameczek" - Nr 110/2018,
3)
Domu Środowisk Twórczych - Nr 111/2018,

4)
5)
6)
7)
8)

Kieleckiego Centrum Kultury - Nr 112/2018,
Kieleckiego Teatru Tańca - Nr 113/2018,
Miejskiej Biblioteki Publicznej - Nr 114/2018,
Muzeum Historii Kielc - Nr 115/2018,
Muzeum Zabawek i Zabawy - Nr 116/2018,

9) Teatru Lalki i Aktora „Kubuś" -

10) Domu Kultury Białogon -

Nr 117/2018

,

Nr 118/2018

,

11) Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia - Nr 127/2018
w Kielcach,
12. wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół:
a) Elektrycznych w Kielcach na ustalenie zawodów w Technikum
nr

Ą _ Nr 129/2018

b) Informatycznych w Kielcach na ustalenie zawodów w Technikum nr 7
~~

Nr 130/2018

t

c) Zawodowych nr 3 w Kielcach na ustalenie zawodów w Branżowej
Szkole I stopnia nr l - Nr I31/2018,
13. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) powołania komisji do przeprowadzania rokowań w przedmiocie
nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Kielce - Nr89/2018,
b) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali
przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne - Nr91/2018,
c) powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie
Miasta Kielce- Nrl05/2018 ,
d) sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce - Nr 108/2018,
e) przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów dla absolwentów
szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie - Nr 124/2018,
14. sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy:
a) Sandomierskiej (dz. nr 1104/4) - Nr 122/2018,
Nr94/2018
b) Sandomierskiej (dz. nr 1104/6) ,
Nr H9/2018
c) Sandomierskiej (dz. nr 1104/10) ,
Nr95/2018
d) Sandomierskiej (dz. nr 811/4) ,
Nr 121/2018
e) Sandomierskiej (dz. nr 811/7) ,
Nr 120/2018
f) Sandomierskiej (dz. nr 811/8) ,
Nrl25/2018
g) Głogowej,
15. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Mała Zgoda
Nr 136/2018

1
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16. przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie majątku trwałego
usytuowanego na działce nr 610/4 obręb 0017 o powierzchni 0,3780 ha
1 97 2018
położonej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126 - N " / ,
17. powierzenia
do zarządzania
Miejskiemu Zarządowi
Budynków
w
Kielcach
dwóch
zespołów
budynków
mieszkalnych
wraz
z infrastrukturą towarzysząc, położonych przy ulicy
Tartacznej
Nr 128/2018
w Kielcach ,
18. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
Nr 90/2018 Nr I02/2018
a) Obrzeżnej ,
Nr 99/2018 Nr
/201
b) Zalesię —
- i°° 8. Nr 101/2018
c) Adama Mickiewicza - Nr 104/2018,
oraz w Obicach gmina Morawica (dz.nr 480,540) II.

Nr I03/2018

,

3 decyzje i 5 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 26 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce.
Na koniec chciałbym Państwu przypomnieć, że 2 Maja jest Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęliśmy inicjatywę by rozdać 3 tysiące flag dla
tych kielczan, którzy takich flag nie mają. Te flagi są dostępne w Biurze Obsługi
Interesanta na Rynku, jak również od strony Planu Konstytucji i ul.
Strycharskiej. Również Państwo dostaną po jednej takiej fladze, dziękuję.

Do pkt. 6 - 7
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Państwa, iż raport z gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Kielce za rok 2017 oraz ocena zasobów pomocy społecznej Miasta
Kielce w 2017 roku, były przedmiotem obrad właściwych Komisji Rady oraz z
odpowiednim wyprzedzeniem zostały opublikowane na stronie dla radnych.
Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionych materiałów?
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Nie widzę, w związku z czym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do
wiadomości przedstawione Informacje.

Do pkt. 8
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych
Komisji, wszystkie projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad
dzisiejszej sesji uzyskały opinię. Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji
chcieliby omówić szczegóły opiniowania tych projektów, proszę aby przed
głosowaniem wpisali się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku
obrad.
Do pkt. 8.1-2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę Panią Barbarę Nowak Skarbnika Miasta o łączną rekomendację
projektów uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2018 - 2045 z autopoprawką;
2) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2018 rok wraz z autopoprawkami (Nr l i Nr 2).
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak
Panie Przewodniczący, wysoka Rado w imieniu Prezydenta Miasta rekomenduję
Państwu przyjęcie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.
Uchwały, której wszystkie zmiany spowodują, że zmniejszy się plan dochodu
budżetu miasta łącznie o kwotę 9 925 433 zł i na te zmniejszenie proponujemy
zmiany, które zwiększają plan dochodów bieżących o l 447 823 zł oraz
zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 11373256 zł. Propozycje
dotyczą również planu wydatków budżetu na 2018 rok w taki sposób, że ogółem
zmniejsza się ten plan wydatków o kwotę 7885578 zł i na kwotę tego
zwiększenia składają się propozycje zwiększenia planu wydatków bieżących
łącznie o 2 630 207 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych
o 10515785 zł. Projekt zmian w budżecie na 2018 rok zawiera również
propozycje dotyczące planu wydatków, które są ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej ale przypadają do poniesienia w 2018 roku. Bardzo proszę państwa
o akceptację dla wszystkich proponowanych zmian w projekcie uchwały
budżetowej na 2018 rok i proszę jednocześnie przyjąć i pozytywnie ocenić
propozycje ujęte w uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na
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lata 2018 - 2045. Zmiany proponowane wynikają z propozycji ujętych przed
chwilą rekomendowanej przeze mnie poprawce do uchwały budżetowej na 2018
rok. Bardzo proszę o pozytywną opinię dla uchwały zmieniającej budżet wraz
z 2 autopoprawkami oraz uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową
Miasta na lata 2018 - 2045 wraz z autopoprawką, dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie moje pytanie nie ma charakteru
finansowego, raczej charakter merytoryczny bo być może te kwestie zostały
wyjaśnione na Komisji Finansów Publicznych, ale komisje merytoryczne bo nic
na ten temat nie wiedzą ale bardzo mało oczywiście. Kwestia dotyczy pewnych
kwestii inwestycji sportowych i edukacyjnych. Ja bardzo cieszę się, że takie
propozycje pojawiły się w zmianach budżetowych ale chciałbym dowiedzieć się
coś więcej od pana Prezydenta, a mianowicie pierwsza kwestia to przeznaczenie
55 tyś. zł na koncepcję budowy pracowni kształcenia zawodowego oraz
zagospodarowanie terenu infrastruktury sportowej, boiska przy Zespole Szkół
Ekonomicznych. Ja chciałbym się dowiedzieć kiedy taka pracownia powstanie,
jak ona będzie wyglądała, jaki to będzie budynek, jaka będzie infrastruktura
sportowa, czy pan Prezydent Sygut mógłby na ten temat powiedzieć coś nie coś
i druga kwestia cieszę się, że przeznacza miasto milion zł na zaprojektowanie i
budowanie mini boisk ze sztuczną nawierzchnią, placów zabaw ale chciałbym
się dowiedzieć ile tych boisk będzie, gdzie te boiska będą wybudowane, w jaki
sposób będzie dobierało się miejsca gdzie te boiska powstaną, czy mieszkańcy
będą mieli jakieś wpływ na powstanie tych boisk bo na temat tych kwestii na
komisjach merytorycznych nic na ten temat nie mówiliśmy dlatego być może na
Komisji Finansów Publicznych te kwestie były poruszane, ale my nic na ten
temat nic nie wiemy, członkowie Komisji Edukacji i Sportu, dlatego prosiłbym
o jakieś krótkie wyjaśnienie i nakreślenie jak mają wyglądać te działania,
dziękuję bardzo.

Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Sygut
Panie Przewodniczący, panie i panowie Radni, jeżeli chodzi o kwestię pierwszą,
jest w Zespole Szkół Ekonomicznych w związku z ogólną sytuacją w
szkolnictwie zawodowym jest taki bardzo interesujący i prężny zespół
nauczycieli, i oni przygotowują projekt, który chcą zaprezentować na konkursie
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pana Marszałka dotyczący tej kwestii 35 min zł. Rzecz jest bardzo interesująca
bo ona dotyczy modernizacji tej szkoły tutaj przypomnę wypowiedź pani Radnej
Grzeli, która jakiś czas temu postawiła tezę, że dwie wszystkie szkoły
ekonomicznej że ta druga szkoła powinna dokonać jakiegoś zwrotu i tam się
pojawił element tej operacji turystyczno-gastronomicznej, że powstałby taki
kompleks, wtedy 55 tyś. zł to kwota na przygotowanie całej koncepcji do tego
konkursu. Z tych informacji, które mamy wynika, że jest duża szansa na to, żeby
w tym konkursie pana Marszałka te pieniądze uzyskać i to chyba duża zmiana w
szkolnictwie zawodowym. To wystarczy? Nie? Teraz chodzi o l min zł? Panie
Jacku ten projekt przewiduje wszystko cały ten plac, cała ta parcela na której
jest Zespół Szkół podlegałaby modernizacji łącznie z infrastrukturą sportową,
która jest w dość opłakanym stanie. Dziękuję, jeżeli chodzi o małe boiska to
jeżeli można poprosić, realizatorem tego projektu będzie pan Dyrektor Tomala,
jego forma więc on będzie mówił.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zapraszam pana Dyrektora Mieczysława Tomalę.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Mieczysław Tomala
Dzień dobry, szanowni państwo ja wczoraj szczegółowo omawiałem ten temat
nie mniej jednak powtórzę bo to jest normalna rzecz, że wszyscy państwo
chcecie wiedzieć o idei, którą zaproponował pan Prezydent Lubawski,
a mianowicie to boisko będzie małe 15 m x 25 m, ogrodzone siatką tak, żeby nie
uciekała piłka z tego boiska i przeznaczone boisko jakie wymiary tacy
uczestnicy tych maksymalnie do 3-4 klasy szkoły podstawowej bo obserwujemy
od lat tendencję wypychania małych dzieci z tych boisk pełno wy miarowych
czyli piłki ręcznej, Orlików i ta propozycja pana Prezydenta myślę, że będzie się
wszystkim podobała. Oprócz tego boiska będzie również tak zwany aneks za
piłko chwytem na szerokości całego boiska gdzie będą urządzenia dla maluchów
bo często jest tak, że rodzic przychodzi z maluchem, który ma 2-3 lata i
z dzieckiem które ma 8-10 lat i akurat będzie okazja, żeby te maluchy bawiły się
czy to na karuzeli, czy na huśtawce lub ślizgawce, będzie również miejsce taki
kącik do siedzenia: ławki, stół, a ta część sportowa będzie oddzielona piłko
chwytem. Co do adresów na dzisiaj państwu nie powiem z prostej przyczyny, ja
na dzisiaj mam tak zwane wstępne rozmowy, które mi zlecił pan Prezydent i
mam upatrzone miejsca, które proszę państwa muszą spełnić podstawową rzecz,
nie burzyć porządku i ciszy tam, gdzie mieszkańcy tego oczekują bo sami
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doskonale wiemy, że wepchanie boiska miedzy „dwa bloki" spowoduje więcej
problemów aniżeli radości węższej grupy mieszkańców dlatego ja jestem po
rozmowie z dwoma spółdzielniami mieszkaniowymi i widzę chęć współpracy i
również zaproponowałem panu Prezydentowi ale to jest praktyczne podejście,
żeby umieścić tam gdzie jest miejsce jeszcze przy szkołach a są takie miejsca z
prostej przyczyny, po pierwsze opieka nad tym obiektem więc zabezpieczenie,
żeby nie były niszczone, po drugie od godzinnych porannych do godzin
popołudniowych spokojnie dzieci z klas 1-3 i zerówka mogą korzystać z tego
obiektu i mieli zajęcia ruchowe i to jak zaproponowałem dyrektorom szkół
bardzo się z tego ucieszyli bo to jest naprawdę potrzebne, nie ma takich za dużo
boisk akurat o takim wymiarze i mamy nadzieję, że ten projekt który
spróbujemy zrealizować spodoba się i nie ukrywamy, że mogłaby by być z tego
tytułu kontynuacja jeśli chodzi o następne etapy. Czy są jakieś jeszcze do mnie
pytania?
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Bardzo dziękuję, ja może nie pytanie tylko uwaga, co do lokalizacji to tak się
zastanawiam bo ja wczoraj od znajomego, który działa w środowisku edukacji,
w środowisku sportu usłyszał o pięciu lokalizacjach jeżeli się potwierdzą, to
uznam, że te konsultacje się już zakończyły w tym momencie, a nie trwają.
Natomiast jeśli chodzi o tą lokalizację absolutnie się zgadzam z panem
Dyrektorem, że gdzieś wkomponowanie tego typu obiektów między bloki może
być problemem bo czasem trudno wkomponować ławkę bo mieszkańcy nie są
zachwyceni bo ktoś siedzi i na przykład głośniej mówi, natomiast obawiam się
jednej rzeczy bo jeżeli pan Dyrektor mówi, że przy obiektach szkolnych, gdzie
rozumiem opieka nad infrastrukturą, ale też z założeniem, że w godzinach od
rannych do godzin załóżmy 15-16 będą tam dzieci z klas 1-3 to jak ten obiekt
będzie dostępny właśnie dla tych rodziców, którzy przychodzą z dziećmi, żeby
się pobawić, żeby dzieci zażyły trochę ruchu? Obawiam się, że znów troszeczkę
możemy zablokować dostępność tych obiektów dla tak naprawdę mieszkańców
osiedla bo też może być tak, że później państwo albo ktoś kto tym obiektem
w jakiś sposób się opiekuje dojdzie do wniosku, że od godziny 16 ten obiekt
zamykamy bo nie ma kto pilnować a tak naprawdę przecież opiekę sprawują
rodzice czy też opiekunowie prawni nad dzieciakami więc bardzo bym chciała
żebyście państwo planując te lokalizacje myśleli z założeniem o tym jak uczynić
te obiekty ogólnodostępne, a nie w głównej mierze obiekty, które będą służyć
szkołom tak naprawdę, dziękuję.
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Mieczysław Tomala
To jest nieprawda, że jest zamknięta konsultacja, gdyż dzisiaj jestem umówiony
z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Barwinek i proszę ufać temu co ja
mówię, będzie później propozycja dla pana Prezydenta i też nie jest tak, że
przewaga może być akurat adresu przy szkołach, bo te oferty musimy bardzo
ostrożnie rozpatrzeć i proszę mi wierzyć, że to jest wbrew pozorom dosyć
zawiły problem dotyczący głównie lokalizacji, bo co do inwestycji to już jest
inna sprawa.
^
Radny Rady Miasta Kielce pan Grzegorz Swiercz
Ponieważ na strome oficjalnej Miasta Kielce, na facebooku właśnie pojawiła się
taka notatka mówiąca o tym, że jest przeznaczony l min zł na boiska, że
jesteście koordynatorem jako MOSiR i żeby zgłaszać pewne projekty. Niech mi
pan coś bliżej powie, czy to są konsultacje tylko z dyrektorami szkół, czy też
mieszkańcy mogą bo dla mnie to jest troszeczkę nie jasne, czy pan sam wybiera
te miejsca? Również zgłosili się mieszkańcy, którzy mają taką propozycję
takiego boiska i pytają czy pan musi to zgłosić, czy to my mamy zgłosić, czy są
jakieś formularze niech pan powie bliżej na czym polegają te konsultacje, jak
one wyglądają bo ja nie za bardzo rozumiem.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Mieczysław Tomala
Proszę państwa, na dzisiaj po tym co się pojawiło jak pan zauważył od razu była
propozycja ze Spółdzielni Armatury, od dyrektorów szkół, od Radnego którzy
widzą miejsca więc temat jest cały czas otwarty i na dzisiaj nikt nie mówi, ze nie
przyjmujemy żadnej propozycji. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej tak.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo panie dyrektorze, ja też wcześniej chciałem zapytać ile
przewidujemy boisk, ale jak rozumiem Radna Agata Wojda powiedziała, że pięć
tak?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Mieczysław Tomala
Ja bym chciał, żeby ich było i sześć, ale mam nadzieję, że jak zrobimy cztery to
już będzie bardzo dobrze, zauważcie państwo niestety przetargi wyglądają
dziwnie i pracodawcy mają problem również z tym, żeby wykonać zadanie
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gdzie się podejmują tak, że ja trzymam kciuki żeby co najmniej cztery były
wykonane. To byłoby bardzo dobrze.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 - 2045
z autopoprawką.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/l233/2018 zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 - 2045
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok wraz z autopoprawkami:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LY/1234/2018 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok.
Dopkt. 8-3
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta pan Artur Hajdorowicz
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany Nr l miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD - OBSZAR III.3
OSTROGÓRKA - Wojska Polskiego". Panie Przewodniczący, Panie
Prezydencie, wysoka Rado, przedstawiam gotowy do uchwalenia posiadający
wszystkie uzgodnienia projekt zmiany Nr l miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD - OBSZAR III.3
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OSTROGORKA - Wojska Polskiego". To jest zmiana gdzie w uchwale o
przystąpieniu był wyraźnie określony zakres tej zmiany, to nie jest zmiana
całego planu tylko niewielkiego rejonu, skrzyżowania ulicy Wrzosowej
i Wojska Polskiego w miejscu gdzie budowana ulica Rotmistrza Pileckiego
schodzi się z ulicą Wojska Polskiego. To jest zmiana, która ma na celu
minimalizację konfliktów społecznych w tym niewielkim obszarze
występujących związanych z budową ulicy Rotmistrza Pileckiego. Takim
głównym problemem to była konieczność wyburzenia istniejącego zakładu
warsztatu samochodowego dość sporego. Elementem zgody z tymże
przedsiębiorcą, która umożliwiła sprawną realizację tej inwestycji była między
innymi ta zmiana tego planu, która umożliwi odbudowę tego zakładu
w nieodległym miejscu, dodatkowo zmieniły się trochę warunki własnościowe,
kilka drobnych problemów właścicieli gruntów z tego właśnie rejonu zostało
rozwiązanych. Obowiązujący do tej pory plan w tym rejonie i rysunek zmiany
zostały dokonane zmiany jeśli chodzi geometrię projektowanej ulicy
dojazdowej, pewne zmiany jeśli chodzi o infrastrukturę i drobne zmiany jeśli
chodzi o ustalenia tekstowe. Nie będę tego szeroko zbyt omawiał ponieważ w
trakcie wyłożenia do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi i na
dyskusji publicznej była jedna osoba nastawiona przyjaźnie do tych rozwiązań
więc plan nie budzi żadnych konfliktów. Wydaje się, że nie ma żadnych
przeciwskazań aby tej zmiany nie uchwalić o co bardzo proszę, dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
— brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LY/1235/2018 w sprawie zmiany Nr l
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD OBSZAR III.3 OSTROGORKA - Wojska Polskiego".
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Kwalifikujemy głos Wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Władysława
Burzawy jako głos — za.
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Dopkt. 8-4
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
pan Ryszard Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie wycofania
z Między gminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach niektórych
urządzeń infrastruktury wodociągowej. Panie Przewodniczący, panie i panowie
Radni. Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie wycofania z Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach trzech urządzeń, które są
elementami ujęcia wody w Dyminach. Są to fragmenty ujęcia, które
wybudowane zostało oczywiście przez miasto następnie wniesione do
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji. W tej chwili zachodzi
konieczność wymiany niektórych elementów pompowych głównie w ramach
bieżącej w eksploatacji i wykona to na własny koszt Spółka Wodociągi
Kieleckie natomiast zużyte elementy majątku musimy wycofać ze związku i
zlikwidować, dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
— brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LY/1236/2018 w sprawie wycofania
z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach niektórych
urządzeń infrastruktury wodociągowej.
Dopkt. 8-5
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach. Panie Przewodniczący, szanowni
państwo jeśli chodzi o uchwałę pierwszą 16 marca 2018 roku z rejestru
placówek prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
placówek
opiekuńczo-wychowawczych została wykreślona pozycja: Zespół Placówek
„Dobra Chata". W to miejsce zarejestrowano: Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Dobra Chata" oraz Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą
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„Moje Miejsce" i wobec tego te fakty muszą znaleźć odzwierciedlenie
w naszym statucie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/l237/2018 w sprawie nadania
Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Dopkt. 8-6
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do
realizacji projektu pn. „SAB- Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020, proszę szanownych państwa o podjęcie uchwały akceptującej
przystąpienie Miasta Kielce do realizacji projektu pn. „SAB- Skuteczna
Aktywizacja Bezdomnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ten projekt jak nazwa
wskazuje na rzecz osób niepełnosprawnych będzie realizowany przez MOPR,
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Miejski Urząd Pracy. Jego
realizacja wymagać będzie 723000 zł, z tego 614000 zł to pieniądze
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Uznajemy, że ta działalność przysłuży
się osobom bezdomnym. Proszę o przyjęcie tej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/1238/2018 w sprawie przystąpienia
Miasta Kielce do realizacji projektu pn. „SAB- Skuteczna Aktywizacja

20

Bezdomnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Dopkt. 8-7
Dyrektor Geoparku Kielce pani Elżbieta Czajkowska zarekomendowała
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Kielce,
w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geoland Świętokrzyski".
Panie Przewodniczący, szanowni państwo, właściwie to tytuł powiedział pan
jest to składka członkowska w stowarzyszeniu gmin jest to pięć gmin, wysokość
składki 8 800 zł, wszystkie gminy płacimy w tej samej wysokości, tego wymaga
nasz Statut Geolandu Świętokrzyskiego. Na co pójdzie składak w tym roku?
Złożyliśmy do końca listopada ubiegłego roku wniosek do przyjęcie nas do sieci
globalnych Geoparków i w tej chwili po weryfikacji naszego wniosku czekamy
na wizytę ekspertów, którzy określą i ocenią nasz wniosek z rzeczywistością,
z tym co jest i wtedy mamy szansę do wstąpienia do sieci globalnych
Geoparków. Tak dla ciekawości powiem, że w zeszłym roku 23 państwa złożyły
wniosek do globalnych Geoparków. Z Polski tylko jest nasz wniosek z Europy
jest 11 wniosków. Proszę o przyjęcie wysokości składki.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
To chyba jest dobry moment, żeby podziękować całemu zespołowi Geoparku za
pracę, którą wkłada również w promocję naszego regionu, poprzez działania,
których się podejmuje i wyzwania, które bierze na swoje barki, staje się
ewidentnym elementem takiej bardzo pozytywnej promocji Miasta i przede
wszystkim dbania o naszą niezwykłość, a tą niezwykłością Gór Świętokrzyskich
jest właśnie geologia, no więc dziękuję i powodzenia.
Dyrektor Geoparku Kielce pani Elżbieta Czajkowska
Dziękuję bardzo, ja chciałam jeszcze powiedzieć tylko i zgłosić autopoprawkę
ponieważ zamiast jedynki, znaczy powinno być: jedynka, dwójka tak, że może
od razu złożę autopoprawkę do podstawy prawnej tej uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
To ja sobie pozwolę przeczytać tą autopoprawkę do projektu uchwały:
autopoprawka do uchwały, numer, w sprawie zatwierdzenia składki
członkowskiej gminy Kielce w ramach członkostwa Stowarzyszenie Gmin
Geoland Świętokrzyski podstawa prawna podjęcia uchwały otrzymuje
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brzmienie na podstawie artykułu 18 ust. l i ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 póz. 1875). Tak brzmi
autopoprawka.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, jeżeli to jest oficjalna autopoprawka to musi być
zmieniony porządek obrad
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dokładnie tak. Jaka decyzja pani Dyrektor?
Dyrektor Geoparku Kielce pani Elżbieta Czajkowska
Wycofuję autopoprawkę.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LY/1239/2018 w sprawie
zatwierdzenia składki członkowskiej
Gminy Kielce, w ramach członkostwa w
f
Stowarzyszeniu Gmin „Geoland Świętokrzyski".

Do pkt. 8-8
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie zamiany
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej i ulicy
Wrzosowej. Jest to w tle Główny Urząd Miar - Laboratoria i ta działka, którą
kilka lat temu kupił od nas Narodowy Fundusz Zdrowia proponujemy teraz
zamianę tej nieruchomości na nieruchomość przy ul. Karczówkowskiej, to jest
ta część tutaj koło DPS-u, nowej ul. Kamińskiego i Karczówkowskiej, rzecz
oczywista chodzi o to żeby uwolnić działkę przy ul. Wrzosowej dla GUM-u
a żeby również NFZ mógł zbudować swoją siedzibę, dziękuję.
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Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Panie Dyrektorze czy ten wniosek został złożony przez NFZ? O zamianę?
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji
Ja już mówię, to było tak. Od pewnego czasu myśmy rozmawiali z NFZ-em,
żeby ustalić sobie zamienną lokalizację dla nich i uzgodniliśmy wstępnie
wspólnie, że ta nieruchomość by im pasowała stąd nie ma ich formalnego
wniosku natomiast my napisaliśmy do nich wniosek
oczywiście
z wcześniejszymi ustaleniami, że proponujemy tą nieruchomość formalnie jeśli
Rada wyrazi zgodę.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/1240/2018 w sprawie zamiany
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej i ulicy
Wrzosowej.
Dopkt. 8-9
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zbycia na rzecz Skarbu
Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Romualda Mielczarskiego. Wszystkie projekty mają pozytywną opinię Komisji
Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Druga uchwała to
dokończenie nieruchomości dla Wojsk Obrony Terytorialnej, jest to działka
o powierzchni 1047 m2, tu jest granica obszaru który idzie pod siedzibę Wojsk
Obrony Terytorialnej, ta działka miała na dzień podejmowania uchwały przy
tych pozostałych, tam musieliśmy tylko zaktualizować dział pierwszy księgi
wieczystej, stąd ona jest uchwalona później, dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
-2
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LY/1241/2018 w sprawie zbycia na
rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Romualda Mielczarskiego.
Dopkt. 8-10
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Mała Zgoda (działki nr
413/1,414/1, 414/2,414/3). Proszę państwa ul. Mała Zgoda to jest dosyć duża
działka o powierzchni pół ha, chcemy ją sprzedać w myśl porozumienia, które
zawarliśmy z samorządem Województwa Świętokrzyskiego, wspólnie z tą
częścią na której znajdują się stare budynki Szpitala Dziecięcego przy ul.
Langiewicza, ta nieruchomość jest położona (tu jest ul. Langiewicza, tu jest
Zespół Szkół Ekonomicznych i tutaj jest taki pusty teren na którym kiedyś,
może niektórzy z państwa Radnych pamiętają jak jeszcze nie było mowy o tym
żeby szpital był przeniesiony na Grunwaldzką, to tutaj było planowane
lądowisko dla helikopterów, natomiast w ramach tego porozumienia my
sprzedajemy to, a województwo, pan Marszałek tamto i będzie jeden wspólny
przetarg, dziękuje bardzo i proszę o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/1242/2018 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Mała Zgoda (działki nr
413/1,414/1,414/2,414/3).
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Dopkt. 8-11
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie
sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Grenadierów (dz. Nr 1521/1)
oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. Mała działka o powierzchni 139
2
m , którą chcemy sprzedać, albo proponujemy sprzedać na poprawę
zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Jest to powiem dlaczego taka
bonifikata ponieważ to jest ten właściciel, który chce kupić zresztą ta działka
jest w jego ogrodzeniu, mają w dzierżawie. Lata temu jeszcze w latach 80-tych,
on oddał pod wówczas rozbudowywaną Wrzosową długi kawałek swojej działki
i w zamian otrzymał tą, jednak jak to w tamtych czasach bywało nieraz
czynności były wadliwe i nie doszło do wpisu w księdze wieczystej prawa
własności i zostało tak jak jest, stąd z tym wnioskodawcą doszliśmy do takiego
wniosku, że po prostu będzie lepiej, że on zapłaci nam 5% bo i tak ma
roszczenia o tą działkę więc w sądzie by je zrealizował ale i tak lepiej będzie mu
się opłacać zapłacić 5 % wartości niż iść do sądu wtedy nie zapłacić nic i czekać
2-3 lata na zakończenie procesu i w rezultacie i tak zostać uwłaszczonym na tej
działce, dziękuję i proszę o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LY/1243/2018 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Grenadierów (dz. Nr 1521/1)
oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
Dopkt. 8-12
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu
użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy
Głowackiego 5. To jest opinia w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego. Jest to
25

lokal położony w tym budynku na przeciwko Filharmonii, gdzie kiedyś była
szkoła muzyczna, jest to lokal wynajmowany na działalność usługową,
konkretnie jest tam kancelaria prawnicza bez witryn na ul. Głowackiego tylko
schowane do tyłu, dziękuję bardzo.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/1244/2018 w sprawie sprzedaży
lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy
ulicy Głowackiego 5.
Dopkt. 8-13
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały dotyczącej uchylenia Uchwały
Nr XLIX/1122/2017 Rady Miasta w Kielcach z dnia 07 grudnia 2017 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Planty.
Planty 7 to jest uchylenie uchwały w sprawie wydzierżawienia, ona była
wydzierżawiona na rok, jest to realizacja wspólnego wniosku naszego
i Miejskiego Zarządu Dróg ponieważ w tym miejscu drastycznie brakuje
miejsca w strefie płatnego parkowania stąd chcemy, żeby te działki jednak
przeznaczyć na strefę, a nie by była dalej dzierżawiona, dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/1245/2018 dotycząca uchylenia
Uchwały Nr XLIX/1122/2017 Rady Miasta w Kielcach z dnia 07 grudnia 2017
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Planty.
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Dopkt. 8-14
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XLIX/1114/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach Panoramicznej
i Czarnowskiej. To jest taka korekta uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ten parking dla Łysogór. Uchylenie wynika stąd ponieważ jedna osoba
zgłosiła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podając szereg
różnego rodzaju uwag do tej uchwały. Jedna z tych uwag może być uzasadniona
ponieważ myśmy napisali zamiast (w tamtej poprzedniej uchwale), że chodzi
0 działkę ujawnioną na projekcie podziałów napisaliśmy ujawnioną w ewidencji
gruntów, a wtedy jeszcze ujawniona w ewidencji gruntów nie była stąd, żeby
oszczędzić tego procesu, który pewnie i tak się pojawi bo na kolejnej sesji
zaproponujemy uchwałę o tej samej treści dlatego, że decyzja podziałowa na
dzień dzisiejszy już jest. Natomiast, żeby oszczędzić tego procesu to
proponujemy teraz ją uchylić i o identycznej treści zaproponujemy ponownie na
następną sesję bo już jest ujawniona w ewidencji gruntów no i wtedy się będzie
sprawa toczyć dalej. To wszystko, dziękuję bardzo.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LY/1246/2018 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XLIX/1114/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach
Panoramicznej i Czarnowskiej.
Dopkt. 8-15
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
1 Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Jesionowej. Kolejny projekt to przedłużenie
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istniejącej już od lat dzierżawy pod działalność usługowo-handlową. Handel
hurt-detal przy ul. Jesionowej, dziękuję bardzo
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LW1247/2018 w
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jesionowej.

sprawie

Dopkt. 8-16
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Tutaj to króciutko bo jest to wydzierżawienie gruntu pod kolejnym garażem na
ul. Wschodniej, dziękuję bardzo
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/1248/2018 w sprawie
wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy
ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Dopkt. 8-17
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
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położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. Nr 1701/20). To
przedłużenie dzierżawy pod altanę śmietnikową dla wspólnot mieszkaniowych,
dziękuję.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LY/1249/2018 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz.
dz. nr 1701/20).
Dopkt. 8-18
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Zalesię oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. To przedłużenie istniejącej
dzierżawy pod ogród przydomowy 120 m2 przy ul. Krakowskiej na wylocie
z miastem, dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LW1250/2018 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zalesię oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
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Dopkt. 8-19
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Pomorskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. To taki drobiazg 5 m2, mały
trójkącik na którym znajduje się chodnik KSM-u, którym dzierżawimy tez od
lat. Przedłużenie, dziękuję bardzo.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/1251/2018 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Pomorskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Dopkt. 8-20
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. To jest
przedłużenie istniejącej dzierżawy pod garaż na tyłach kamienicy 72, dziękuję
bardzo.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/1252/2018 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Henryka
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Sienkiewicza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Dopkt. 8-21
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Wapiennikowej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. To jest dzierżawa na rzecz
tego przedsiębiorcy, co ma taki charakterystyczny budynek z farbą jakby
oblewającą budynek. Bardzo charakterystyczny i to jest 14 m2, szanowna Rada
już wyraziła zgodę kilka sesji temu na wydzierżawienie, pozostałych tam około
200 m na parking, w związku z budową ulicy Wapiennikowej a ta nieruchomość
musiała jeszcze ulec komunalizacji jest już decyzja komunalizacyjna, stąd
chcemy ją dołączyć do tamtej dzierżawy, dziękuję bardzo.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LW1253/2018 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wapiennikowej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Dopkt. 8-22
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Grabowcu gm. Chmielnik (dz. nr 170/1). I tutaj to jednym
uzasadnieniem trzy uchwały, pierwsza Grabowiec gmina Chmielnik działka (dz.
nr 170/1) przedłużenie istniejących dzierżaw na rzecz byłych właścicieli tych
nieruchomości, dziękuję bardzo.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Rozumiem, że to było bardzo wyczerpujące wyjaśnienie do wszystkich trzech
projektów uchwał? Tak?
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki
i Geodezji Tak do wszystkich trzech.

Nieruchomościami

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Grabowcu gm. Chmielnik (dz. nr 170/1).
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LY/1254/2018 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gm. Chmielnik (dz. nr 170/1).
Dopkt. 8-23
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Lisowie gm. Morawica.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/1255/2018
wydzierżawienia gruntu położonego w Lisowie gm. Morawica;

w

sprawie
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Dopkt. 8-24
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Grabowcu gm. Chmielnik oraz Lisowie gm. Morawica.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/1256/2018 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gm. Chmielnik oraz Lisowie
gm. Morawica.
Dopkt. 8-25
Radny Rady Miasta Kielce pan Piotr Kisiel Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej o zarekomendowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach. Szanowni państwo 8 listopada 2017 roku mieszkaniec Kielc złożył
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach skargę na
bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Skarga została przekazana zgodnie w właściwością Radzie Miasta Kielce.
Komisja Rewizyjna przeanalizowała dokumenty, pismo skargowe dotyczyło
między innymi sposobu załatwienia wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
Jednogłośnie uznała Komisja Rewizyjna skargę za niezasadną i w tym kształcie
rekomenduję Radzie Miasta stosowny projekt uchwały. Bardzo proszę
o przyjęcie, dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Kwestia techniczna, głosowanie - za jest za odrzuceniem skargi, tak? Panie
Przewodniczący? Jeśli ktoś jest - za to znaczy, że odrzuca tą skargę. Tak
właśnie gwoli wyjaśnienia.
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Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LY/1257/2018 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach.

Do pkt. 9
Interpelacje załączone do protokołu złożyli Radni:
- Dawid Kędziora
- Marian Kubik
- Robert Siejka
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Ja w trybie zapytanie. Medialnie dochodzą nas słuchy o kontrowersjach
mieszkańców dotyczących inwestycji, która ma się toczyć wzdłuż ulicy
Sandomierskiej chodzi o wybudowanie ścieżki rowerowej. Mieszkańcy tam
sugerują, żeby oczywiście nie wchodzić 30 centymetrów w ich tereny, żeby
powycinać drzewa, i ja jestem jak najdalej od tego. Po rozmowach z różnymi
przedstawicielami również środowisk i środowisk rowerowych i też będąc
uczestnikiem tego procederu przemieszczania się przez miasto chciałabym
w tym zapytaniu zwrócić uwagę Prezydenta, że może warto odstąpić jednak od
tej inwestycji kiedy jest tak dużo kontrowersji, mieszkańcy się nie zgadzają,
sama ścieżka nie jest konieczna i nie stanowi bardzo istotnego węzła
komunikacyjnego dla rowerzystów i od razu chciałabym zwrócić uwagę na
miejsce które od wielu lat, ulica od wielu lat oczekująca właśnie tego typu
inwestycji to jest ulica Orkana, to jest ulica która łączy północne granice miasta
z zalewem kieleckim, to jest bardzo klasyczny przykład komunikacji i takiej
rekreacyjnej również, chodnik jest szeroki, drzew nie trzeba będzie wycinać.
Mieszkańcy na pewno będą wspierać bo od wielu lat o to zabiegają i dlatego
tutaj moja sugestia widząc problem z inwestycją przy Sandomierskiej sugeruję
przeniesienie finansów na ulicę Orkana i tam wybudowanie ścieżki rowerowej,
dziękuję.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, ja mam wniosek odwrotny, żeby
zrobić tą ścieżkę na ul. Sandomierskiej bo najlepiej to jest zabrać z jednego
okręgu i dać do swojego okręgu, to takich inwestycji w okręgu u pani Katarzyny
znam wiele i mógłbym też wskazać wnioski, żeby przesunąć na okręg nr 4
natomiast problem nie jest w tym, że mieszkańcy nie chcą tej ścieżki tylko ci
protestują którzy mają zagrodzone nie swoje tereny a i trzeba się z tymi
ogrodzeniami się przenieść po prostu na własny teren i za swoje pieniążki. To
jest problem podstawowy. Ja pamiętam spotkanie mieszkańców kiedy jeden
z mieszkańców zasłużony zresztą mieszkaniec naszego miasta wypowiedział się
w ten sposób: „zwalniam pana panie Prezydencie z danego słowa, żeby pan
robił budowę czy modernizację ulicy Sandomierskiej". A dlaczego? No dlatego,
że musiałby swoje ogrodzenie przenieść trzy, czy cztery metry (cofnąć się po
prostu) i to na własny koszt. Jak się przejeżdża przez Sandomierską ulice która
w tej chwili nie jest ulicą tranzytową tylko jest wewnętrzną, lokalną ulicą,
proszę zobaczyć (państwo przejeżdżacie), które nieruchomości są ogrodzone i w
jaki sposób i gdzie, które są cofnięte i wtedy będzie wiadomo, którzy będą
protestować bo trzeba to przesunąć więc wydaje mi się, że już miasto
wielokrotnie wydawało pieniądze na różnego rodzaju projekty i te projekty
odkładane były na bok. Było zaprojektowane że będziemy etapami tę
Sandomierską doprowadzać do stanu używalności i według tego projektu
należałoby się trzymać a nie próbować tam gdzie ludzie protestują, tylko
zabierać bo to jest potrzebne nie tylko ludziom, który tam mieszkają na ul.
Sandomierskiej ale wszystkim naszym mieszkańcom, dziękuję.

Do pkt. 10
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Ja mam obowiązek odczytania oświadczenia, które niniejszym czynię:.
Oświadczam, że wskazanie przeze mnie podczas posiedzenia Rady Miasta
Kielce w dniu 8 lutego 2018 roku, iż „firma ENERJS prowadzi nielegalny
recykling okradając miasto", stanowi nieuprawniony skrót myślowy i nie było
moją intencją podanie nieprawdziwych i pozbawionych podstaw faktycznych
i prawnych twierdzeń. Przywołane stwierdzenie nie ma pokrycia w
rzeczywistości ani nie zostało poparte żadnymi dowodami lub poprzedzone
badaniem stanu rzeczywistego. Wyrażam ubolewanie z powodu tak
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sformułowanej wypowiedzi dotyczącej firmy ENERIS, która naruszyła dobre
imię ENERIS Surowce S.A. Dziękuję.
Dopkt. 11
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 19 kwietnia 2018 roku.

CL/

Protokołowała
Joanna JŚciegienny
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Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Kozak
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