Protokół Nr XXXII/2016
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 20 października 2016 roku, w godz. 11.00-15.30
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,
Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 22 Radnych.
Nieobecni Radni; Tomasz Bogucki, Stanisław Góźdź, Włodzimierz Wielgus.
Dopkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram 32 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 20 października 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Witam panie i panów Radnych, Witam panów Prezydentów, witani 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.
Do pkt 2

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Witam serdecznie uczestników Igrzysk Olimpijskich Rio 2016. Pozwolę sobie
przejść do mównicy. Szanowni Państwo, są z nami trzy wybitne osoby, które są
związane lub były z naszym pięknym Miastem. Osoby te bardzo godnie
reprezentowały nas na ostatnich Igrzyskach w Rio, reprezentują nas godnie od
dawna. Pozwolę sobie po kolei odczytać krótkie biografie tych zacnych osób.
Pan Wojciech Makowski - 24 letni kielczanin, absolwent kieleckiego
„Norwida", świetny sportowiec i niebanalna osobowość. Oprócz pływania jego

drugą wielką pasją jest hip hop. Nagrywa piosenki, kocha piłkę nożną i zaraża
innych pozytywnym myśleniem. Przygodę z pływaniem rozpoczął w Kieleckim
Towarzystwie Pływackim Arka Kielce pod opieką trenera Piotra Karpińskiego.
Pływanie to rodzinna pasja. W 2013 roku, już jako student Wydziału
Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, wystartował w zawodach podczas
których został dostrzeżony przez trenerów klubu uczelnianego AZS Warszawa.
Obecnie reprezentuje barwy Integracyjnego KS AWF Warszawa. Wojciech
Makowski jest wielokrotnym medalistą zawodów międzynarodowych.
Osiągnięcia sportowe: w 2014 r. w Mistrzostwach Europy w pływaniu, które
odbyły się w Eindhoven, zdobył brązowy medal na dystansie 100 m, stylem
f
dowolnym. W 2015 r. w Mistrzostwach Świata w pływaniu w Glasgow, został
brązowym medalistą w pływaniu stylem grzbietowym. W 2016 r.
w Mistrzostwach Europy osób z niepełnosprawnością w pływaniu, zdobył złoty
medal w konkurencji 100 m, stylem grzbietowym i brązowy medal w
konkurencji 100 m stylem dowolnym. Wojciech Makowski reprezentując Polskę
na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro startował w trzech
konkurencjach - na dystansach: 50 m stylem dowolnym, 100 m stylem
dowolnym, 100 m stylem grzbietowym. Ostatecznie wywalczył srebro na 100 m
stylem grzbietowym - kat. S11 z czasem 1.08.,28.
Pan Wojciech Makowski
Witam serdecznie Państwa. Postaram się zwięźle i na temat, ale bardzo mi
zależało, żeby dzisiaj dosłownie na momencik zabrać głos ponieważ naprawdę
jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę tutaj dzisiaj być. To prawda, że jestem
bardzo mocno związany z Kielcami. Przyznam szczerze, że będąc gdziekolwiek
na zawodach słysząc, że wyczytywane jest moje nazwisko z dodatkiem
z Warszawy jest mi to bardzo nie na rękę i staram się zawsze podkreślać, że to
nie jest prawda ponieważ ja jestem Kielczaninem z krwi i kości. Tutaj
ukształtowałem się, tutaj przygotowałem się do tego, żeby podjąć wyzwanie
jakim jest trenowanie sportu wyczynowego, przede wszystkim właśnie dzięki
rodzicom, ale też warunkom jakie miałem uczęszczając do kolejnych placówek
bo miałem przyjemność jako dziecko chodzić do Integracyjnego Przedszkola na
ul. Toporowskiego, następnie do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 4 na
ul. Jasnej i cały czas w tych miejscach miałem warunki do tego, żeby sport
uprawiać. Przy Szkole Integracyjnej na ul. Jasnej powstał świetny kompleks
sportowy z halą, basenem do rehabilitacji, siłownią. Później oczywiście
poszedłem do Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida, gdzie

również trenowałem tam już bardziej dzięki w-f-om, którzy bardzo zabiegali
0 to, żebym cały czas był aktywny sportowo bo niestety szkoła nie dysponuje
taką halą. Ja słyszałem, że niebawem może taka decyzja zapaść, mam nadzieję,
że oczywiście na korzyść Norwida ponieważ jest to placówka integracyjna
1 niewątpliwie uważam, że w takich miejscach powinno dodatkowo wspierać się
ten sport ponieważ właśnie w takich miejscach mogą kształcić się przyszli
paraolimpijczycy, którzy mogą przynosić w dalszych latach chwałę i dumę
całym Kielcom. Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj, jest mi bardzo miło,
jestem bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że do zobaczenia.

Pan Aleksander Kossakowski - 23 letni kielczanin, lekkoatleta startujący w
grupie zawodników niedowidzących , absolwent V Liceum Ogólnokształcącego
im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach. Wieloletni zawodnik Zrzeszenia Sportu
i rehabilitacji „Start" Kielce, a od 2015 roku Radomskiego Stowarzyszenia
Sportu i rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start" Radom. Oprócz
sukcesów sportowych Aleksander Kossakowski ma na swoim koncie
stypendium Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Kielc w postacie
nagrody Nadzieje Kielc. W plebiscycie Sportowym został Sporowcem
niepełnosprawnym 2012 roku w województwie świętokrzyskim. Aleksander
Kossakowski należy do ścisłej czołówki europejskiej i światowej na dystansie
1500 m. Największe osiągnięcia sportowe: w roku 2015 zajął 4 miejsce w biegu
na 1500 m na Mistrzostwach Świata IPC w Lekkiej Atletyce, Doha (Katar).
W roku 2016 zajął 3 miejsce w biegu na 1500 m na Mistrzostwach Europy IPC
w Lekkiej Atletyce, Grosseto (Włochy) oraz 3 miejsce na tym samym dystansie
na zawodach IPC Grand Prix Tunis (Tunezja). Ponadto zdobył siedmiokrotnie
tytuł Mistrza Polski na dystansie 400 m, 800 m i 1500 m. w roku 2016 startował
w biegu na dystansie 1500 m w Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Rio de
Janeiro 2016, który ukończył na 13 miejscu. Ja myślę, że za 4 lata będzie już
medal panie Aleksandrze. Serdeczne gratulacje.
Pan Mateusz Bieniek ( ur. 5 kwietnia 1994 w Blachowni) - mierzący 210 cm
polski siatkarz grający na pozycji środkowego, reprezentant Polski. Swoją
seniorską karierę rozpoczynał 3 lata temu w zespole Effectora Kielce i tu też
spędził trzy sezony w latach 2013-2016. Środkowy reprezentacji Polski zapisał
się w historii naszej drużyny złotymi zgłoskami. Bieniek właśnie w Kielcach
zadebiutował w kadrze Stephane'a Antigi po czym został jej podstawowym

zawodnikiem. Był uczestnikiem Ligi Światowej, eliminacji do Igrzysk w Rio de
Janeiro oraz Pucharu Świata. Został uznany za jeden z największych talentów
polskiej siatkówki w ostatnich latach. 2 kwietnia 2015 roku otrzymał od trenera
Stephane'a Antigi debiutanckie powołanie do szerokiej kadry reprezentacji
Polski na sezon reprezentacyjny 2015. Wcześniej grał w kadrze B między
innymi w Lidze Europejskiej 2014. Debiut w kadrze narodowej miał 28 maja
2015 roku w wygranym meczu z Rosją (3:0) w ramach fazy interkontynentalnej
Ligi Światowej zaliczając pełny mecz, zdobywając 14 punktów i przy tym
statuetkę najlepszego gracza meczu. W reprezentacji Polski rozegrał 65 meczów
(stan na 17.08.2016 r.). Nagrody indywidualne: 2013 - Najlepszy blokujący
Mistrzostw Polski Juniorów, 2015 - Najlepszy zagrywający Memoriału Huberta
Jerzego Wagnera, 2015 - Największe siatkarskie objawienie 2015 roku
w X plebiscycie Strefa Siatkówki, 2016 - Najlepszy środkowy turnieju
kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich 2016, 2016 - Najlepszy sportowiec
2015 roku w Województwie Świętokrzyskim. Sukcesy reprezentacyjne - Puchar
Świata 2015. Z reprezentacją Polski uczestnik Igrzysk Olimpijskich Rio 2016,
ćwierćfinalista turnieju olimpijskiego. Pana Mateusza nie ma z nami,
reprezentuje go pan Prezes Jacek Sęk. Proszę przekazać serdeczne gratulacje dla
pana Mateusza. Mamy nadzieję, że będzie cały czas pamiętał o Kielcach i ja
żywię nadzieję, że pan kiedyś zbuduje taką potęgę siatkarską w Kielcach, że
Mateusz sam będzie chciał tutaj wrócić.
Pan Jacek Sęk Prezes Effector Kielce.
Szanowni państwo pozwolę sobie dwa słowa, w imieniu Mateusza bardzo
serdecznie dziękuję za to wielkie wyróżnienie. Sam zawodnik związany
kontraktem już niestety z innym klubem nie mógł pozwolić sobie na przyjazd
w dniu dzisiejszym na sesje Rady Miasta ale prosił, żeby podziękować w jego
imieniu bardzo serdecznie i powiedział, że nagrodę tą traktuje oczywiście jako
motywację do tego, żeby jeszcze więcej pracować i również nagrodę dla całego
zespołu ponieważ ta dyscyplina, którą my akurat ukochaliśmy piłka siatkowa
jest sportem mocno zespołowym i sukces jednostki tak naprawdę nie jest
możliwy bez zaangażowania całej drużyny i całego zespołu. Jeszcze raz bardzo
dziękuję państwu za to wyróżnienie w imieniu Mateusza i zapraszam na sezon
2016-2017 do Hali Legionów w Kielcach. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Jeszcze raz ogromne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych.

Do pkt 3
Pani Anna Mikołaj czy k - Prezes Fundacji „PEStka".
Kielecka Szkoła Partycypacji
Termin realizacji: 2016-03-01 do 2017-11-30
Realizatorzy: Fundacja PEStka przy współpracy z 6 organizacjami z
Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych
Odbiorcy projektu: mieszkańcy Kielc, organizacje pozarządowe, seniorzy,
uczniowie, radni Rady Miasta Kielce.
Cel projektu: aktywizacja mieszkańców Kielc w kierunku budowy
autentycznego dialogu obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej oraz w
zakresie włączania się w tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju
społeczno -gospodarczego miasta zgodnie z potrzebami mieszkańców.
GŁÓWNE DZIAŁANIA:
- Opracowanie niezbędnika obywatelskiego i komiksu obywatelskiego
- Kielecki panel obywatelski - powołanie i działanie 6 Zespołów
Roboczych
- Badanie ankietowe
- Lokalne debaty publiczne dla mieszkańców
- Spotkania mieszkańców z radnymi
- Szkolenia z zakresu informacji publicznej, partycypacji obywatelskiej,
konsultacji społecznych
- Warsztaty z zakresu współpracy z mieszkańcami, komunikacji społecznej
oraz mediacji i negocjacji
- Lekcje obywatelskie w szkołach
- spotkania seniorów w kierunku utworzenia Rady Seniorów
- Debata oksfordzka - Kielecka Liga Debatancka
Po co to robimy?
1.
zwiększenie wpływu mieszkańców na decyzje dotyczące wspólnoty
lokalnej i poziomu współodpowiedzialności za tę wspólnotę
2.
budowanie zaufania mieszkańców i organizacji do władz i do Radnych
3.
wypracowanie narzędzi umożliwiających wytyczenie kierunków zmian w
politykach urzędu miasta

4.

wzmocnienie świadomości społecznej, aktywności obywatelskiej i
budowanie nowej kultury wypowiedzi wśród młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych miasta Kielce
5.
zwiększenie wiedzy i aktywności mieszkańców Kielc reprezentujących
różne grupy społeczne w kierunku partycypacji społecznej i dialogu
obywatelskiego oraz możliwości wpływania na kształt polityk publicznych
strona projektu: fundacjapestka.pl/kielecka-szkola-partycypacji
społeczność na FB „Kielce partycypacyjnie i obywatelsko"

1. Strona zawiera informacje o projekcie oraz biblioteczkę publikacji online
traktujących o tematyce partycypacji publicznej i dialogu obywatelskim oraz
modelu współpracy administracji samorządowej z NGO.
2. Poprzez stronę internetową wypełniane są również ankiety.
Niezbędnik obywatelski
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Komiks obywatelski dla młodzieży

Diagnoza społeczna- Badanie ankietowe
Badania trwają do końca października!
Zachęcamy wszystkich do wypełniania:
- link na stronie fundacjapestka.pl (Aktualności)
- profil FB Fundacji PEStka
Cel badań:
- zidentyfikowanie potrzeb i problemów mieszkańców w ich
funkcjonowaniu w mieście
- pomoc w sformułowaniu oceny i usprawnienia pracy urzędu w obszarze
dialogu społecznego, partycypacji oraz dostępie do informacji publicznej
- poznanie postaw mieszkańców wobec władz lokalnych i podejmowanych
przez nie działań.
- narzędzie pomocne przy pracach zespołów roboczych Panelu
Obywatelskiego.
- pomoc przy wypracowaniu diagnoz społeczno -gospodarczych
Raport z badań otrzymają Radni, komisjom Rady Miasta i władzom miasta.
Debata otwarta z udziałem mieszkańców, radnych, urzędników: 14.12.2016
godz. 16-19(WDK)
Kielecki Panel Obywatelski - 6 zespołów roboczych
1 Infrastruktura
2 Edukacja, sport, kultura
3 Gospodarka i rynek pracy
4 Środowiska naturalne
5 Zdrowie publiczne i niepełnosprawność
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Polityki społecznej i aktywności obywatelskiej

(Niezależne, obywatelskie ciało analityczne. Nowa formuła planowania rozwoju
miasta.)
Kielecki panel obywatelski - zadania Zespołów Roboczych
Zespoły to narzędzie pomocne w wypracowywaniu metod współpracy
mieszkańców z władzami oraz realnego wpływu mieszkańców na rozwój
miasta.
1. wypracowanie MODELU DZIAŁAŃ I ZASADY WSPÓŁPRACY z
samorządem i Radą Miasta Kielce oraz mieszkańcami i organizacjami, a
także sposobie informowania o swojej pracy
2. Opracowanie 6 DIAGNOZ społeczno-gospodarczych z zakresu 6 obszarów:
- analiza danych zastanych, pochodzących z przeprowadzonych ankiet oraz
podczas wywiadów z mieszkańcami
- identyfikacja przyczyn, problemów społecznych, wskazanie skutków
zidentyfikowanych problemów w danym obszarze
- wskazanie rozwiązań/dobrych przykładów z innych miast polskich oraz
europejskich
- proponowane możliwe kierunki działań w celu:
zminimalizowania skutków wynikających ze zidentyfikowanych
problemów
zminimalizowania
/
zniwelowania
przyczyn
powodujących
zidentyfikowane problemy
- analiza proponowanych rozwiązań w kontekście
istniejących
dokumentów/planów strategicznych
3. PRZEDSTAWIENIE DIAGNOZ komisjom oraz radnym oraz nawiązanie
współpracy z władzami miasta.
4. KAŻDY ZESPÓŁ FORMUŁUJE 3 ZAGADNIENIA - NAJWAŻNIEJSZE
PROBLEMY ich zdaniem najpilniejsze do rozwiązania w ciągu najbliższych
4 lat.
Podsumowanie prac grup posłuży również do wypracowania kierunków
aktualizacji „Aktualizacji Strategii rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020"
z wykorzystaniem analizy opracowanych diagnoz, wyników ankiet i analizie
spotkań z mieszkańcami.
5. SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Każdy zespół roboczy organizuje po 2 spotkania z mieszkańcami Kielc.
Zbiera opinię, informuje o swoich pracach i konsultuje rezultaty swoich prac.
6. CYKLICZNE SPOTKANIA ZESPOŁÓW ROBOCZYCH
Zespoły spotykają się cyklicznie począwszy od lipca 2016 r. (przynajmniej
raz na miesiąc).
Zespoły otrzymują wsparcie eksperckie z zewnątrz zgodnie z
zapotrzebowaniem.
Dwa razy spotykają się wszystkie zespoły, aby sprawozdać swoje prace.
Lokalne debaty publiczne dla mieszkańców
Otwarty nabór.
Miejsce: WDK. Transmisja online
5 trzy-godzinnych debat społecznych.
Tematy spotkań z zakresu zasad i narzędzi partycypacji obywatelskiej,
korzystania z dostępnych narzędzi przez mieszkańców Kielc, możliwych
kierunków rozwoju miasta na najbliższe 10 lat.
Serdecznie zapraszamy na najbliższą debatę 14.12. 2016 godz. 16-19:
Raport z badań ankietowych
Spotkania mieszkańców z radnymi
Cel: przedstawienia polityki miasta oraz proponowane kierunki zmian,
otrzymanie informacji zwrotnej od mieszkańców w tym zakresie
Na spotkaniach będą dystrybuowane pakiety informacyjne „Niezbędnik
partycypacyjny mieszkańca".
Spotkania 2 godzinne.
Szkolenia i warsztaty
Szkolenia dla radnych i organizacji
Tematyka:
- informacja publiczna
- partycypacja obywatelska i jej narzędzia
- konsultacje społeczne (21.10. lub 22.10. godz. 9-16, sala B- Hotel DAL)
Szkolenia dla grup roboczych w tej samej tematyce.

Wspólne warsztaty dwudniowe (2 grupy mieszane po 15 osób; 2 dni x 8 godz.)
dla grup roboczych oraz radnych i organizacji z tematu:
- współpraca z mieszkańcami, komunikacja społeczna oraz mediacje i
negocjacje
Lekcje obywatelskie
Prowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Cel: kreowanie postaw prospołecznych u osób młodych, zachęcenie do
wolontariatu na rzecz środowiska.
Tematyka lekcji uzgodniona z dyrektorami z zakresu:
partycypacja
społeczna, odpowiedzialność, postawy
proobywatelskie,
zaangażowanie pracy własnej na rzecz środowiska, ABC stowarzyszeń/fundacji,
rola młodzieży w kształtowaniu przyszłości miasta, zrównoważony rozwój
miasta
i
rola
młodzieży
w
tym
procesie,
itp.
5 organizacji partnerskich obejmie „patronatem obywatelskim" 5 szkół,
które chciałyby kontynuować działania obywatelskie w przyszłości.
Kielecka Liga Debatancka
W 12 szkołach ponadgimnazjalnych zostaną przeprowadzone debaty w stylu
oksfordzkim.
12 szkół typuje spośród uczniów 12 osób oraz opiekuna/tutora grupy.
W rozgrywkach uczestniczy w sposób bezpośredni 6 z 12 osób (uczniowie
mogą się wymieniać w poszczególnych fazach).
Walka toczy się o Mistrza Debat Kieleckich.
Dla każdej z 12 drużyn 2-dniowe warsztaty z autoprezentacji i wystąpień
publicznych.
Na zakończenie przewidziano Galę Debaty (15.06.2017).
Rada Seniorów- przygotowanie projektu uchwały i zakresu prac
Spotkania robocze grupy inicjatywnej/Rady Seniorów.
Grupa inicjatywna seniorów zostanie przeszkolona (6 godz.) z zasad i
możliwości działania Rad Seniorów (26.10.2016 godz. 13-19)
Zapraszamy radnych miasta chętnych do włączenia się w ten proces oraz
urzędników z Magistratu.
Złożenie projektu uchwały.
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Prosimy o przychylne nastawienie do naszych apolitycznych działań.
Zapraszamy do współpracy i włączenie się w nasze działania.
Dziękuję za uwagę i poświęcony czas.
Anna Mikołaj czyk
Prezes Zarządu Fundacji ,PEStka"
Biuro Zarządu:
Kielce, ul. Targowa 18 pok. 925
Tel/fax41 341 7496
biuro@fundacj apestka.pl
Dopkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję
uzgodniony w dniu 12 października 2016 roku porządek obrad, a także projekty
uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym
do nich porządkiem.
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem a dzisiejszym dniem
wpłynęły wnioski o wprowadzenie zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji, a
mianowicie:
I.

Pan Prezydent wniósł o wycofanie z porządku obrad:
1. projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Panoramicznej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

II.

Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie do porządku obrad:
1. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040,
2. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok,
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3. autopoprawki nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040,
4. autopoprawki nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Ja mam tylko jedną drobną uwagę, aczkolwiek myślę że bardzo istotną a propos
zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Panoramicznej. Ta uchwała była przedmiotem
dyskusji na Komisji Ładu Przestrzennego na której na nasze zaproszenie gościł
pan Prezes Dwurnik i kompleksowo też przedstawiał założenia tej przyszłej
inwestycji. Dziś na komisji, kiedy mieliśmy opiniować tą uchwałę
dowiedzieliśmy się, że pan Prezydent zdejmuje z porządku obrad. Ja też
spotkałam się tutaj, minęłam się z panem Prezesem, który zresztą widzę, że
jeszcze jest na tej sali i ode mnie pan Prezes przypadkiem dowiedział się, że ten
punkt jest zdjęty z porządku obrad i myślę, że nie w tym trybie pan Prezes
powinien się dowiadywać. Tylko taka drobna uwaga, że taki elementarny
szacunek dla podmiotów z którymi współpracujemy albo mamy zamiar
współpracować wypadałoby, żeby pan Prezes pewnie dowiedział się (nie wiem)
od pana Prezydenta, pana Sekretarza w innej formie, to tylko tyle. Dziękuję.
Sekretarz Miasta Kielce pan Janusz Koza
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, panie i panowie Radni. Ta uchwała
została zdjęta po mojej wcześniejszej rozmowie z Przewodniczącym tej Komisji
Radnym panem Jarosławem Karysiem i rzeczywiście ja po prostu popełniłem
błąd. Miałem poinformować pana Prezesa Dwurnika o tym, czego nie uczyniłem
i za co gorąco przepraszam.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Panie Przewodniczący, ja tylko chciałem jeszcze tutaj w kwestii uzupełnienia
zapytać, czy wniosek złożony w imieniu Klubu Radnych PSL w odpowiedzi na
stanowisko podjęte na Komisji Rodziny do pana Przewodniczącego dotarł i czy
pan Przewodniczący może się odnieść, czy wprowadzi pan wniosek dotyczący
przyjęcia Rezolucji pod obrady dzisiejszej sesji, czy tez pan go odrzuci?
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Już odpowiadam panie Przewodniczący. Nieco wcześniej wpłynęło do mnie
stanowisko Komisji Rodziny i Polityki Społecznej z posiedzenia odbytego dnia
18 października 2016 roku. Odczytam: „Komisja wnosi o podjęcie Rezolucji
Rady Miasta w sprawie natychmiastowego otwarcia II Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego. Obecnie funkcjonujący SOR przy Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym udziela świadczeń zdrowotnych dla ponad 400 tyś. mieszkańców
Kielc i sąsiednich Powiatów co stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego
życia". Pod tym wnioskiem podpisała się Przewodnicząca Komisji. Ja dzisiaj
z panią Przewodniczącą rozmawiałem, że będzie na kanwie tego wniosku jak
rozumiem również pana przygotowana rezolucja. Ja tak to uznaję, że jeśli była
Rezolucja, jest stanowisko komisji z dnia 18 października br. to komisja
wspólnie z Radnymi wypracuje na kolejne posiedzenie Rady Rezolucję, czy
stanowisko Rady i oczywiście po konsultacjach z Prawnikami i z osobami
kompetentnymi.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora ad vocem
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, ale troszkę panie Przewodniczący nie na
temat. Ja złożyłem wniosek oddzielny z prośbą o wprowadzenie projektu
Rezolucji, który jest gotowy i myślę, że ze względu na charakter, formę i treść
tego nie wymagałbym dodatkowych konsultacji. Mamy prawników, którzy
mogą spokojnie się do tego odnieść i w punktach pod koniec sesji moglibyśmy
jako komisja, a przypominam, że stanowisko było jedno, wszystkich członków
komisji. Ja podjąłem się tego, zresztą na prośbę kolegi Burzawy, przygotowania
projektu właśnie po to, żeby tego nie odkładać. Problem od 2001 roku stoi i tu
muszę niestety, mam do pana Przewodniczącego żal wyartykułować jedną
jeszcze kwestię, że nie jest to żaden populizm. Odnoszę pana do lektury PWN,
żeby pan sobie zobaczył, co to jest populizm i skonfrontował na przykład swoje
głosowania nad podatkami z deklaracją jaką pan złożył w Radio Kielce ostatnio.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję, przyjmuje oczywiście z pokorą pana uwagi.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, kolego Radny Kędziora. Nie wiem jak
pan to nazywa populizm, nie populizm, natomiast powiem panu tak, zachowanie
pana jest mówiąc, mam wiele sporo życiowych problemów nie chcę tutaj za
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dużo mówić, naganne. Pan wykorzystując moje stanowisko na koniec
posiedzenia Komisji Rady przeczytam panu: „Radny Jan Gierada (protokół z
posiedzenia Rady) wyraził swoje wzburzenie faktem, iż w dalszym ciągu nie
można uruchomić II Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (nie mówię, że na ul.
Kościuszki) Radni odbyli dyskusję udział wzięli radni: Burzawa, Zapała,
Noworycka, Kędziora. W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji wnosi o
podjęcie wspólnie wypracowanego wniosek do Przewodniczącego Dariusza
Kozaka w brzmieniu: „Komisja wnosi o podjęcie Rezolucji Rady Miasta w
sprawie natychmiastowego otwarcia II Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Obecnie funkcjonujący SOR przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym udziela
świadczeń zdrowotnych dla ponad 400 tyś. mieszkańców Kielc i sąsiednich
Powiatów co stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego życia". Wniosek
przegłosowany został przyjęty jednogłośnie. Pan wykorzystując, pan w ogóle
nie poruszył tematu, tylko ja go poruszyłem, ale nieważne nawet jakby go pan
poruszył stanowisko, komisja wypracowała rezolucję, a pan w nocy zachowuje
się jak... Pisząc Rezolucję, leci pan z samego rana i już żeby ją dać i daje ją pan
jako wniosek Klubu PSL. Komisja Zdrowia, to nie jest Klub PSL i pan nie może
się zachowywać jak kret, który działa nocą (to jest bardzo ładne zwierzątko) bo
dam panu pseudonim kret. Pan się podpina zawsze pod to, co już jest zrobione,
co już jest wypracowane i chce pan łapać punkty. Niech pan się zachowuje
troszkę po męsku, a nie w ten sposób jak pan robi. Pan nie miał prawa składać
żadnej rezolucji w imieniu Klubu PLS, bo to jest rezolucja na mój wniosek i nie
ważne bo pan tez mógł zabrać głos w tej sprawie a pan nie zabierał, tylko ja
zabierałem głos, o czym świadczy protokół dany przez panią Kot, i pan leci do
Przewodniczącego już natychmiast, bo łapie pan punkty jako Klub PSL.
Żadnych punktów pan nie złapie będę pana obserwował na każdym kroku niech
pan teraz złoży rezolucję, że jest zrobiony płot przy Kościele w Białogonie,
może to jest też pańska zasługa?
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Panie Radny ja rozumie, że z racji wieku i stanu zdrowia pan nie koniecznie
musi kojarzyć fakty, ale chciałbym panu przypomnieć, że w dyskusji z panem to
ja właśnie złożyłem wniosek na tej komisji, a kolega Burzawa pewnie też nie
wycofa się ze stwierdzenia, które na koniec właśnie powiedział, że teraz może w
takim razie pan Kędziora przygotuje ten projekt więc, żeby nie odciągać tego w
czasie, a jeżeli wszyscy dysponujemy dostępem do internetu to możemy
sprawdzić, że jeszcze w maju w tej samej komisji w momencie kiedy ja w niej
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nie zasiadałem pan już takie deklaracje składał tylko nic z tego nie było, a teraz
broniąc sytuacji i broniąc swojego stanowiska oczywiście słusznego ze swojej
strony sali próbuje pan w jakiś sposób kogoś ośmieszyć, to jest praktyka znana
z przeszłości, ale nie zapominajmy, że to już była przeszłość panie Gierada.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja pozwolę sobie kilka słów. Szanowni Państwo, zachowajmy powagę tej sali i
nie obrażajmy się wzajemnie. Mamy wypracować jakąś rezolucję, coś
wspólnego, a już są nawet w takiej sprawie podziały.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Pan jest za młody, ja mam starsze dzieci od pana, żeby pan mi tu ubliżał, bo ja
panu nie ubliżałem tylko mówię o faktach. To, że pan sobie pogadał z Burzawą,
że pan by to przygotował to nich pan przygotuje. Pan jest członkiem komisji
i pan powinien przestrzegać zasad, że na komisję. A wie pan przeszłość to już
wie pan nie ma... pan cały czas by chciał coś zrobić? Nic pan nie zrobi
oświadczam panu, że zrobię wszystko jeśli będę żył, żeby pan już nie był
Radnym.
Radny Rady Miasta Kielce pan Grzegorz Świercz
Jest mi bardzo przykro, że schodzimy do takiego poziomu. Nie byłem na tej
komisji więc nie będę się tu w ogóle wypowiadał, natomiast słuchajcie ta
sprawa jest zbyt ważna, żeby tutaj się kłócić o takie rzeczy. Jest złożony
wniosek rezolucji. Po prostu, jeżeli koledzy uważają, że jego nie powinno być
no to przegłosujmy go i przegłosujecie, że nie wpuszczamy go, bo takie mamy
prawo jako klub, z tego prawa żeśmy skorzystali i ja uważam, że tu nie ma
dyskusji tym bardziej, że jeżeli się państwo wczytacie to tam nie ma nic
politycznego, tam wszyscy jako Radni (no i tu się wszyscy chyba ze mną
zgodzą) powinniśmy dbać o to, aby temu społeczeństwu, mieszkańcom było
lepiej. Robimy to w taki sposób być może dobrze, że to w ogóle wyszło i że
będzie się toczyć dalsza dyskusja w tej kwestii, bo to są prawdziwe problemy
tych mieszkańców. Dziękuję bardzo i zgadzam się z Przewodniczącym Darkiem
Kozakiem, że jakiś poziom tego naszego środowiska powinien być utrzymany.
Dziękuję.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowni państwo. Wróćmy do wtorku,
do godziny 8 rano, pan Radny Gierada zwrócił uwagę, że musimy coś zrobić z
tym faktem, że w Szpitalu na ul. Kościuszki nie ma otwartego SOR-u i on podjął
ten temat. Ja oczywiście go poparłem, jak jeszcze kilku innych Radnych i
powiedziałem, że nie chodzi o to, żebyśmy dyskutowali dzisiaj i tak dalej tylko
zróbmy coś z tym i może jakąś rezolucję. Taka była rozmowa. Rezolucję,
prosiliśmy pana Przewodniczącego o to, aby on razem z Prawnikami
przygotował odpowiedni tekst, abyśmy go wszyscy mogli przyjąć na kolejnej
komisji, już będziemy się mogli spotkać, porozmawiać, może coś dodać itd.
Dzisiaj stoimy przed faktem dokonanym bo pan Radny Kędziora oczywiście
poprosiliśmy go o to, oczywiście to znaczy on powiedział, że on pomoże w
redagowaniu tej rezolucji. Tak było. Wszyscy o tym pamiętamy, no a on nam
dzisiaj już na sesję Rady Miasta wrzuca rezolucję. Szanowni państwo tak nie
powinno być, ponieważ możemy dojść do tego, że każdy z nas, Radny będzie
chciał wrzucić jakąś rezolucję na kolejnej sesji Rady Miasta. My musimy na
spokojnie przeczytać, musimy ją skonsultować z Prawnikami i dopiero podjąć
taką rezolucję. I rzeczywiście jeszcze raz, ja również proszę o odpowiedni
poziom dyskusji. Tak, że jak czytam w gazecie, że pan Radny Kędziora jest
inicjatorem i tak dalej no to troszeczkę to jest mijanie się z prawdą, bo my też
byliśmy na tej komisji. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada ad vocem
Panie Przewodniczący temat ten jest drążony od wielu lat, jest to taki punkt
zapalny w tym mieście i oczywiście to nie jest, że wyszło na tej komisji bo już
były posiedzenia i u pani Wojewody Pałki-Koruby i to nie tak, że nic w tym
temacie nie robiłem, i nie może być tak, że się ustala na Komisji Zdrowia, że
robimy wspólne jakieś działania to występuje się z pismem przewodnim do
Przewodniczącego Rady Miasta, że to Klub PSL. Żaden Klub PSL na Komisji
Zdrowia nie był.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
To ja mam takie pytanie do uczestników tej komisji bo rozumie, że można by
zacytować jednego posła z gór, który kiedyś w sejmie taką przyśpiewkę
zaśpiewał. Ja nie będę śpiewał tylko zacytuję nie do końca:" gdybyś była moja
kupił bym ci skrzypce, ale żeś nie moja zagraj sobie na czymś tam...". I teraz
mam pytanie proste do członków tej komisji, czy ta rezolucja jest sprzeczna
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z prawdą, jest zła? Czy teraz będziemy piłowali kwestię, kiedy to zrobić? Kto
ma zrobić? Jak ma zrobić? Może jakieś uwagi konkretne do tej treści. Ja to
przeczytałem. Nie wiem, nie znajduję tutaj niczego co by było złe, i może
wznieśmy się nadto o czym śpiewał ten poseł.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowni państwo. Czy pan Radny Karyś
czytał ten projekt? Nie czytał. Czy pani Agata Woj da przeczytała? Pani Agata
Woj da przeczytała, czyli Agata Woj da może zagłosować, pan Radny Karyś, nie!
Dobrze, szanowni państwo, szanujmy się. Niech każdy to przeczyta na
spokojnie, zapoznajmy się z tym. Niech Prawnicy to przeczytają i dopiero
głosujmy. Nie róbmy tutaj kapitału politycznego, szanowni państwo. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja mam, jeśli można takie moje przemyślenia. Są tutaj na sali bardziej
doświadczeni ode mnie Radni. Ja jestem Radnym od dziesięciu lat i jeśli dobrze
pamiętam to przez te dziesięć lat jeśli była jakakolwiek rezolucja, stanowisko to
raczej była pełna zgoda, zazwyczaj przyjmowaliśmy stanowiska, czy rezolucję
przez aklamację. Widać, że tutaj są pewne spory, wiec może rzeczywiście taki
tryb będzie dobry jeśli wszyscy Radni i Prawnicy dostaną tą rezolucję.
Kontynuujmy obrady naszej sesji. Możemy do tej sprawy, jeśli będzie taka
konieczność oczywiście na koniec sesji wrócić.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda ad vocem
Ja też nie jestem najbardziej doświadczoną Radną na tej sali, ale pamiętam jedną
rezolucje, czy też stanowisko w sprawie gender, jeżeli pan Przewodniczący
przypomina sobie, że było pełne porozumienie w tej sprawie, to ja bym była
daleka od takiego stwierdzenia. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Mogłem rzeczywiście zapomnieć. Nie mówię tego złośliwie.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec
Panie Przewodniczący jestem doświadczonym Radnym, kilka rezolucji było mi
przedstawianych na sesjach głosowałem, ale w tym momencie to, kto jaki ma
staż nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest problem a problem z SOR-em w
naszym województwie w naszym Mieście należy do problemów powiem
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mitycznych, które jest bardzo ciężko rozwiązać. Były różnego rodzaju
przypadki w tym Mieście jak Młodzieżowa Rada Miasta, której nie można było
powołać i nie powołano do tej pory. Pamiętam jak w przeszłości nie można
było utworzyć Uniwersytetu i jednym z takich przypadków jest właśnie kwestia
SOR-u. Dlaczego udało się tamte sprawy załatwić? No bo była zgoda, była
pewnego rodzaju współpraca i moim zdaniem my tutaj bardzo często jako Radni
to jest pewnego rodzaju mój apel do państwa i do siebie, że do pewnych spraw,
które są poruszane przez Radnych podchodzimy w sposób bardzo mityczny, a
mianowicie z góry zakładamy, że osoba która występuje z jakąś inicjatywą,
rozwiązaniem, kieruje się względami politycznymi i dlatego wszelkiego rodzaju
działania, które mają znaczenie społeczne próbujemy za wszelką cenę utrącić bo
będzie się to przypisywało, sukces polityczny jednej, czy drugiej opcji. Tu
popełniamy totalny błąd. Pamiętam rok temu podobnie wyglądało na Komisji
Edukacji jak niektórzy Radni twierdzili, że ja kieruje się działaniami
politycznymi, a kierowałem się tylko prawem oświatowym, ale to tak na
marginesie, dlatego zgadzam się z panem Przewodniczącym, że warto jeszcze
na tej sesji zapoznać się z tą rezolucją tym bardziej, że tak jak powiedział pan
Jarosław Machnicki nie ma czegoś tam, co by budziło jakiś tam sprzeciw
i powinniśmy podjąć działanie ze względu na wagę sprawy, a kto będzie osobą,
która odniesie sukces? Każdy! Janek, który bardzo często poruszał tą sprawę
i inni Radni, którzy interesowali się tą kwestią. Ważne jest rozwiązanie, ważna
jest skuteczność, a nie przypisywanie sukcesu, jednej czy drugiej opcji.
Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada ad vocem
Panie Przewodniczący, panie i panowie Radni! Może na dzień dzisiejszy
najlepszy jest pośpiech przy łapaniu pcheł jak mówią przysłowia natomiast
trzeba się skonsultować z dyrekcją Szpitala Miejskiego. Czytaliście państwo w
prasie, chyba dwa dni temu, że tam będą leczeni ludzie z zagranicy. My dzisiaj
pisząc jakąkolwiek rezolucję być może ona jest w ogóle bezzasadna ponieważ
skoro nie mają kontraktu na oddziały i na SOR to może w ogóle nie będą chcieli
już rozmawiać na temat jakiegokolwiek SOR-u? Mówię tylko to co czytałem w
mediach. Przeczytajcie sobie tą rezolucję pana Kędziory, trzeba porozmawiać
Przewodniczący, Władze Miasta, Rada ze Szpitalem Miejskim z dyrekcją
i dopiero wtedy wypracować jakiś wniosek może częściowo skorzystać z tej
treści rezolucji kolegi Kędziory ale mnie drażni to, że klub. Jak słyszę klub, to
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od razu dostaje jakiejś zarazy. Klub PSL składa rezolucje? Jak Komisja składa.
I to mnie denerwuje.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
Ja myślę, że faktycznie niektórzy mimo, że przed nimi leży treść rezolucji nie
przeczytali bo tutaj nie ma sugestii, że ma być to tylko w tym jednym Szpitalu,
z którym nasz kolega przez lata był związany, tylko szeroka jest propozycja.
Tutaj nie ma mowy o konkretnym miejscu tylko o problemie, jakbyśmy się
wznieśli na to, że wrócilibyśmy do treści i wskazywali co złego jest w tej treści,
albo co trzeba uzupełnić to posyłalibyśmy się merytorycznie. A tak to
pogłębiamy dalej kwestie problemu i znowu za jakiś tam czas może ktoś będzie
mówił, że rezolucja nie jest dobra bo zrobił to ktoś inny. Może Prawnicy
powiedzą, że nie mamy prawa do rezolucji, albo do tak pisanej, albo do
wymieniania poszczególnych jednostek, które tutaj są podane, więc ja mówię
tak zacznijmy rozmawiać merytorycznie
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja wszystkim Radnym przypominam, że jesteśmy w punkcie omówienie
porządku obrad.
Radna Rady Miasta Kielce pani Marianna Noworycka-Gniatkowska
Szanowni państwo, właściwie przeczytałam tą rezolucję i mam jedną
wątpliwość, która mi się nasuwa. Cieszę się, że jest kierowana właściwie do
kilku podmiotów w sprawie uruchomienia SOR-u. Natomiast w następnym
akapicie jest zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku, jeżeli się na tyle na
dzień dzisiejszy orientuję ta ustawa nie jest aktualna i Rozporządzenie dotyczące
Ratownictwa Medycznego prawdopodobnie jest anulowane i wydaje mi się, że
ten dzisiejszy pośpiech chyba nie jest wskazany. Wydaje mi się na dzień
dzisiejszy powinniśmy skonsultować z prawnikami w oparciu o to
Rozporządzenie dopiero możemy po prostu zwrócić się czy do Ministra
Zdrowia, do Wojewody do tych poszczególnie, żeby wspólnie powstał w
naszym Mieście ten Oddział Ratunkowy tak, że tyle mam na dzień dzisiejszy i
dlatego nasze stanowisko było skierowane do Przewodniczącego Rady, żeby
wypracować wspólne stanowisko i troszeczkę też byłam zaskoczona, że ta
informacja nagle pojawiła się w radiu naszym, gdzie jeszcze nie zdążyliśmy
chyba podpisać protokołu. Dziękuję bardzo.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś
Panie Przewodniczący, szanowna Rado, ja nie miałem zabierać głosu, ale
poniekąd zostałem też wywołany przez pana Radnego Burzawę, pana
Przewodniczącego. Proszę państwa szanujmy się. Jeżeli jest pomysł rezolucji
cokolwiek innego jeśli mamy jakieś dobre pomysły odnośnie (w tym wypadku
SOR-u) jeżeli mamy inne dobre pomysły to oczywiście Rada ma prawo do
zgłaszania rezolucji, ma prawo do podejmowania uchwał, ale niech to będzie w
trybie, który jest ogólnie przyjęty, niech to będzie zgodne z tym co robimy, to
znaczy z pewnymi standardami,. Jeżeli ja w tej chwili dostaje tą rezolucję, j a j a
przeczytam. Ja już ją przeczytałem, natomiast to wcale nie znaczy, że mamy w
tej chwili podejmować decyzje, czy też podejmować pewne działania, które
jakby nie zostały przeprowadzone przez pewną procedurę, która jest przez nas
uchwalona i która obowiązuje. W ten sposób możemy zrobić każdą sprawę.
W ten sposób możemy ważną dla Miasta rzecz dyskutować na zasadzie bo ja
przygotowałem dokument. Są Komisje, są Kluby które powinny też
przegłosować, to ma być nasza wspólna decyzja. Oczywiście ja rozumie taki
instynkt bo to ja zrobiłem i coś niestety z tym wszystkim jest bo to moja
inicjatywa bo to za sprawą mojej osoby i z mojej inicjatywy to zostało
przeprowadzone. Z tego co pan Radny Jan Gierada powiedział o tym SOR
mówimy już od 15 lat jeżeli się nie pomyliłem, przepraszam od 2001 od 2002
i nagle co takiego się zdarzyło, że jeżeli my nie podejmiemy tej petycji dzisiaj to
oczywiście Miasto na tym straci? SOR-u nie będzie? Nie! Nic takiego się nie
zdarzy. Ten SOR nie powstanie jutro, pojutrze, ani po pojutrze, oczywiście my
możemy jakby swoją petycją pokazać to, że mamy taką wolę, że widzimy ten
problem, ale zróbmy to zgodnie z tymi przepisami, które nas obowiązują
zróbmy to z tymi ustaleniami, które wspólnie przyjęliśmy, z regulaminem z całą
masą spraw, które się toczą w normalnym trybie. Jeżeli zrobimy to dzisiaj w ten
sposób jak proponuje pan Radny Kędziora przy dużym oczywiście szacunku do
jego aktywności to za chwilę będziemy mieli coś innego i każdy z nas właściwie
może powiedzieć a ja mam taki pomysł na pięć minut przed sesją i ja to chcę
przeprowadzić i proszę mi tutaj to klepnąć, lub też odrzucić bo wtedy
wyjdziemy na czy, ktoś z nas wyjdzie na męczennika, który chciał dobrze ale
Rada się nie zgodziła. Nie róbmy tego, nic się takiego nie stanie, jeżeli to
przejdzie przez Komisję, jeżeli odpowiednia petycja, rezolucja przepraszam
zostanie zgłoszona w trybie, który jest przez Radę dopuszczany. Dziękuję
bardzo.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Ja się tylko króciutko odniosę do kilku stwierdzeń, które tutaj padły od kolegów.
Dziękuję bardzo za zrozumienie, za sympatię. Projekt został złożony tylko i
wyłącznie dlatego, że widziałem waszą bezsilność, między innymi tych
długoletnich Radnych, którzy od tak długiego czasu nie mogą tego problemu
załatwić. Jak wiemy od 2001 roku, kiedy to pierwsze plany były, pierwsza
ustawa była, która nam wyznaczała pewne wskaźniki, było to zmieniane bo nikt
nie chciał się zmierzyć z problemem, nikt nie chciał tego rozwiązać. Plany
Wojewody również były zmieniane. Nie dalej jak w maju kolega Jan Gierada tą
sprawę właśnie podnosił na właściwej komisji i teraz składam wam gotowy
projekt, który można przyjąć teraz, można do niego wprowadzić zmiany, ale
można go również przedyskutować i wierzę w to, że skoro tak wszystkim
bardzo na tym zależy, tak jak było na Komisji to będziemy mogli poddać go pod
głosowanie na następnej sesji, a panie Przewodniczący jeżeli chodzi o
procedury, to trzeci raz udzielił mi pan głos ad vocem tak samo jak Radnemu
Gieradzie i innym, co nie jest regulaminowe.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
ad vocem
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowni państwo, kończmy tą dyskusję
bo widzimy. Myślę, że dziennikarze już napiszą to nazwisko pana Radnego
i myślę, że jutro przeczytamy znowu jak go bardzo męczyliśmy. Pan zauważył,
że mamy taką bezsilność. Pan jest Radnym od półtora roku, a w ciągu jednej
nocy pan to napisał. Da się? Da się! Półtora roku wcześniej trzeba to było
napisać. Proszę państwa kończymy, dziękujemy i przechodzimy do porządku
obrad.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała ad vocem
Ponieważ mamy przygotowany tekst i dzisiaj już dużo słów tu na jego temat
padło, chciałabym poprosić panie Przewodniczący, żeby prawnicy odnieśli się
do uwagi pani Noworyckiej bo jest bardzo zasadna i myślę, że nie stanowi
większego problemu dla Biura Prawnego zweryfikowanie tej informacji i
przygotowanie dla nas takiej informacji, czy faktycznie należy to zmienić z
punktu źródła prawnego i możemy tą informację otrzymać jeszcze dzisiaj?
I biorąc pod uwagę powagę problemu i z tego co widzę wielu Radnych
zaangażowanych od wielu miesięcy, a może i lat w ten temat, może jest jednak
sens dzisiaj po zweryfikowaniu tej treści rezolucji przez prawników odnieść się
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i zagłosować? Bo nie musi być przecież podjęta rezolucja przez aklamację.
Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada ad vocem
Szanowni państwo, nie można puścić rezolucji sugerując, że można zrobić SOR
w Szpitalu na ul. Ogrodowej, na Czerwonej Górze, wszędzie można zrobić.
Projekt przewidywał od wielu, wielu lat, że muszą być dwa Oddziały
Ratunkowe w Kielcach. Jeden powstał czyli Miasto nie spało w tym temacie, bo
jeden powstał, natomiast nikt sobie nie zdaje sprawy pisząc taką rezolucję ile
kosztuje stworzenie takiego SOR-u? Nikt na to nie jest przygotowany i po licho
brać jakiekolwiek jeszcze inne propozycje: Czerwona Góra, MSWiA jak jest
gotowy na ul. Kościuszki i ten temat drążmy bo drążymy go od wielu, wielu lat.
Natomiast mówię to po raz ostatni Dawid Kędziora będąc członkiem Komisji
Zdrowia nie miał prawa występować z pismem przewodnim do
Przewodniczącego wczoraj, że występuje w imieniu Klubu PSL. Tak się nie
robi. Jak byś złożył sam, stanowisko Komisji, inni by to klepnęli. Nie dzisiaj bo
tyle lat się nie załatwiło, to dzisiaj się to nie załatwi. Trzeba to przygotować
dobrze.
Radny Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowni państwo Jeszcze raz bardzo
proszę o zamknięcie dyskusji, zajmujmy się porządkiem obrad i szanowni
państwo jak widzicie rezolucja nie powinna być pisana na kolanie, bo mamy
pewne uwagi i dlatego dajmy tą rezolucję państwu prawnikom i spotkajmy się
za miesiąc, spotkamy się w Klubach i przyjmiemy ją praktycznie jednogłośnie.
Skończmy tą dyskusję dzisiaj. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zanim oddam głos panu Jackowi Wołowcowi mam taką propozycję, być może
nie będzie to idealne rozwiązanie. Z tego co mi się wydaje to już wszyscy Radni
mają tą rezolucję, pracujmy dalej, niech wszyscy się zapoznają, prawnicy się
z tym zapoznają i w pewnym momencie prosiłbym o spotkanie Szefów Klubów,
o przedyskutowanie ile będzie trzeba i zobaczymy co z tym dalej zrobimy bo
generalnie mam wrażenie, że jeśli podejmiemy tą rezolucję to pewnie już jutro
będzie drugi SOR w Kielcach? I rzeczywiście będziemy wspaniali? No tak to
nie działa, tak to nie będzie. Przecież wszyscy wiemy, że to jest bardzo poważny
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problem, ale trochę powagi. Taka jest moja propozycja, nie wiem, czy państwo
się na to zgodzą?
Radny Rady Miasta Kielce pan Piotr Kisiel ad vocem
Jedna uwaga. Z tego co usłyszeliśmy procedowanie już się rozpoczęło. Komisja
ma wypracować wspólne stanowisko. Zależy nam wszystkim na tym by
rezolucja była odzwierciedleniem głosu całej Rady. Nie uważam, że w tym
momencie powinniśmy głosować nad rezolucją jednego klubu, aczkolwiek być
może ona jest bardzo dobrze przygotowana. Skoro na Komisji padła deklaracja
i poczynione zostały kroki, że praca nad rezolucją się rozpoczęła nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby dalej trwała i na najbliższej sesji przyjęlibyśmy rezolucję
Komisji i podejrzewam, że cała Rada wtedy bez żadnych problemów zagłosuje
za. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przy okazji witamy w naszym gronie pana Senatora Krzysztofa Słonia i pana
Posła Bogdana Latosińskiego.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec ad vocem
Panie Przewodniczący ja chciałem zwrócić uwagę, że rezolucja nie jest aktem,
który zobowiązuje do czegoś, że wprowadzi za chwilę zmiany, chce zwrócić
uwagę pewnym instytucjom od których zależy decyzja, że jest to temat bardzo
ważny. Tym tematem interesuje się całe społeczeństwo i ja tak naprawdę dzisiaj
cieszę się, że odbywa się ta dyskusja bo może w myśl takiego powiedzenia, że
kropla drąży skałę, że to będzie początek albo kolejne takie działanie,
wystąpienia które spowodują, że taki SOR powstanie. Ja nie wiem gdzie on
może powstać bo to rzeczywiście jest bardzo trudna decyzja, ale szanowni
państwo pan Dawid Kędziora zgodził się z takim rozwiązaniem, żeby nie
koniecznie dzisiaj głosować ale ta rezolucja może być przedmiotem dyskusji i ja
twierdzę, że ona jest odpowiednio przygotowana i oczywiście życzył bym sobie
żeby została ona przyjęta przez całą Radę Miasta bo uważam i jestem głęboko
przekonany, że to jest w interesie nas wszystkich, żeby taki SOR powstał. Mam
nadzieję panie Przewodniczący, że jeśli pan zobowiązał się, a często pan się
zobowiązuje do różnych działań, że na następnej sesji ta rezolucja pojawi się
i znajdzie ona akceptację wszystkich Radnych, a w jakiś sposób początek tego
dał pan Dawid Kędziora. Dziękuję bardzo.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie Radny Jacku ja mogę się zobowiązać pod warunkiem, że rzeczywiście
Rada wypracuje wspólną rezolucje, stanowisko jakkolwiek to nazwiemy,
natomiast muszę też zapytać wnioskodawcę pana Przewodniczącego Kędziorę,
czy jest jego zgoda na to, żebyśmy dziś nie spierali się dalej tylko jednak
popracowali na spokojnie. Wiemy jak ważny jest problem, ale czy jest pana
zgoda?
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora ad vocem
Przepraszam, że dalej ad vocem, ale wspieram Przewodniczącego w dzisiejszej
linii. Wywołany do tablicy odpowiadam, że jak najbardziej nawet chciałem
złożyć wniosek formalny aby przerwać ta niepotrzebną dyskusję, ale tylko
zainteresowanym, którzy wypowiadali się, że to jest projekt Klubu PSL w
Kielcach, chciałbym powiedzieć że wniosek do pana Przewodniczącego był
adresowany od Klubu PSL dlatego, że myśmy się nad tym pochylili. Wy przez
tyle lat tego nie zrobiliście, a sam projekt rezolucji jest zatytułowany Rada
Miasta Kielce i tutaj chciałbym was prosić o to, żeby się do tego skłonić, żeby
ewentualnie nanieść te poprawki, żeby wszystkim to odpowiadało i nie odkładać
tego dalej więc myślę, że termin na przyszłej sesji będzie odpowiedni i takiej
dyskusji już nie będzie
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Czyli rozumiem, zapytam jeszcze, wycofuje pan swój wniosek, tak? Panie
Przewodniczące Kędziora?
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Trzymając pana Przewodniczącego za słowo, że stanie on na następnej sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Nie ja tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że jeśli będzie wypracowane
stanowisko. Ale oczywiście wszystko to będzie zapisane.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
W taki razie pozostaje panu poddać to pod głosowanie
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Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Ja bardzo krótko. Panie Przewodniczący zaproponował pan pewne rozwiązanie.
Czy możemy poddać je pod głosowanie? Niech się wypowie Rada. Zakończmy
ten temat.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja mam pytanie do pani Radnej, czyli rozumiem że proponuje pani, żeby mimo
wszystko przegłosować? Szanowni Państwo jeszcze wniosek formalny pana
Przewodniczącego bo teraz tych wniosków mieliśmy bez liku.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś
Ja mam taką prośbę, bo robimy z tego coś czego nie powinniśmy robić. To
znaczy się miała być to opinia wspólna rezolucja, którą wspólnie przyjmiemy
i która będzie jakby odzwierciedlała nasze zdanie natomiast rozgrywamy to
jakoś tam no politycznie choć tutaj niektórzy twierdzą, że polityki tu nie ma, że
to jest Rada, że to jest samorząd. Bardzo politycznie to rozgrywamy i teraz tak
moja propozycja jest wprost, żebyśmy w tej chwili ogłosili przerwę 10 minut.
Skonsultujemy się i tyle, bo głosowania tutaj nie mają żadnego znaczenia myślę
a są tylko pewnym elementem gry i rozgrywania politycznego tego problemu
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja jeszcze zaproponuję inne rozwiązanie (do pana Przewodniczącego Kędziory)
dobrze ja się zobowiążę, że jeśli wspólnie Radni wypracują stanowisko
wspólnie z Komisją i przy wsparciu merytorycznym prawników, ale rozumiem,
że w takiej sytuacji się zobowiązuje pan i wycofuje ten wniosek? Możemy
głosować jak pan chce?
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Panie Przewodniczący jednak prosiłbym, aby pan tutaj nie uprawiał populizmu.
Prosił pan o to, żeby pewien standard zachować. Regulamin jest, był wniosek
formalny. Poza tym, że mamy nieregulaminowe ad vocem, prosiłbym naprawdę
trzymać się tego co pan zarzucał poprzedniemu prezydium.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak ogłosił 10 minut
przerwy.
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po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
I. Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w
sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Panoramicznej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Panoramicznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2016-2040:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Prognozy Finansowej Miasta Kielce
na lata 2016-2040.
III. Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok.
IV. Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawki nr 2 do projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Prognozy Finansowej Miasta Kielce
na lata 2016-2040,

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o autopoprawki nr 2 do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2016-2040.
V. Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawki nr 2 do projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce
na 2016 rok.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie autopoprawki nr 2 do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Kielce na 2016 rok.
VI. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad (nazwa robocza)
rezolucji złożonej przez Radnego Rady Miasta Kielce pana Dawida Kędziorę:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-8
-13
-l

Rada Miasta Kielce nie przyjęła wniosku o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad zmieniony w stosunku do
uzgodnionego na Konwencie proponuję go uwzględnić i w związku z tym jeżeli
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad uwzględniający zmiany.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Uhonorowanie Pana Wojciecha Makowskiego srebrnego medalisty Igrzysk
Paraolimpijskich Rio 2016.
3. Prezentacja Fundacji „PEStka" nt. przedsięwzięcia „Kielecka Szkoła
Partycypacji".
4. Omówienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w 15
września 2016 r.
6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kielce na temat analizy
oświadczeń majątkowych radnych za rok 2015.
8. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
9. Informacja Prezydenta Miasta Kielce:
- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2016 roku,
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za I
półrocze 2016 roku,
- o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku
przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej Miasta Kielce.

10.Podjęcie uchwał:
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1) w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Prezydenta
Miasta Kielce;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016 - 2040 z autopoprawką;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok z autopoprawką;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu
zgłaszania kandydatów do Rady;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług
Komunalnych sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania
własnego gminy dotyczącego administrowania i zarządzania
cmentarzami komunalnymi w Kielcach;
7) w sprawie zmiany nr l miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
„KIELCE CENTRUM - OBSZAR
1.2 Paderewskiego" na obszarze Miasta Kielce;
8) w sprawie nabycia przez Gminę Kielce, w drodze darowizny, prawa
własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Karola
Olszewskiego (dz. Nr 6/405, dz. Nr 6/407);
9) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
przy ulicy Romualda (działka nr 182);
10) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/583/2004 Rady Miejskiej w
Kielcach z dnia 9 września 2004 roku w sprawie sprzedaży
nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Ogrodowej

3;
11) w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/294/2007 Rady Miejskiej w
Kielcach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody
na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3,
przeznaczonej do sprzedaży uchwałą rady Miejskiej w Kielcach Nr
XXXI/5 83/2004 z dnia 9 września 2004 roku;
12) w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w
Kielcach przy ulicy Ogrodowej 3 i przyznania prawa pierwszeństwa;
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13) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy
ulicy Mąchockiej (dz. Nr 1541/8);
14) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Piekoszowskiej;
15) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy
ulicach: Sabinówek, Stefana Okrzei, Fryderyka Chopina, Mieczysława
Karłowicza, Świętego Stanisława Kostki, Tomasza Zielińskiego,
Ludwiki Wawrzyńskiej, Księdza Stanisława Konarskiego;
16) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Biesak (część działki oznaczonej numerem 852);
17) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Grochowej;
18) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. IX
Wieków Kielc oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
19) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Husarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
20) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Świerkowej (cz. dz. ozn. nr 1739/146, 4045, oraz dz. nr 1739/176) oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
21) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr: 1739/144, 4044, 4043, 1739/184 i
1739/185);
22) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Pakosz oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
23) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Osobnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
24) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Łanowej w
Kielcach;
25) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Transportowców
w Kielcach;
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26) w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Starachowice" nieruchomości położonych w Kielcach
przy ulicy Olszewskiego;
27) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia
6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat
dodatkowych
za
usługi
przewozowe,
ulgowych
i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach
o charakterze użyteczności publicznej;
28) w sprawie przyjęcia „Planu Mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego".
10.Interpelacje i zapytania Radnych.
11.Sprawy różne i wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad.
Do pkt 5

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 września 2016 roku. Radny oraz
każdy uczestnik sesji miął możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie
do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wniósł żadnych
zastrzeżeń do protokołu.
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z dnia 15 września 2016 roku:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z dnia 15 września 2016 roku.

Do pkt 6
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoką Radę, że interpelacje między sesjami złożyli Radni:
- Joanna Winiarska
- Regina Zapala
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- Tomasz Bogucki
- Tadeusz Kozior
- Piotr Kisiel
- Grzegorz Świercz
Jeszcze jeden komunikat wpłynął do mnie wniosek od Stowarzyszenia
Dziedzictwa Narodowego w Kielcach podpisany przez Prezesa Zarządu pana
Stanisława Szreka. Ten wniosek jest krótki więc pozwolę sobie przeczytać:
„Członkowie Stowarzyszenia Dziedzictwa Narodowego jak co roku zapraszają
Radnych Miasta Kielce do pomocy w kwestowaniu na Cmentarzach Kieleckich
w dniach od 30 października (niedziela) do 2 listopada (środa) br. Zaproście
państwo do udziału w kweście również swoje rodziny i znajomych". Odpisano
Prezes Zarządu mgr inż. Stanisław Szrek.

Do pkt 7
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Stosownie do zapisów art. 24 litera h, ustęp 12 ustawy o samorządzie gminnym
Przewodniczący Rady jako podmiot dokonujący analizy oświadczeń
majątkowych Radnych, ma obowiązek w terminie do 30 października każdego
roku przedstawić Radzie Miasta informację:
1) o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po
terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach
majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły
nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi
w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
Wypełniając obowiązek ustawowy uprzejmie informuję Wysoką Radę, iż
• wszyscy Radni wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczenia
majątkowego w terminie, to znaczy do 30 kwietnia 2016 roku,
• podczas analizy nie stwierdziłem zasadniczych nieprawidłowości
w złożonych oświadczeniach,
• kopie przedłożonych oświadczeń zostały przekazane do urzędów
skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania
składającego,
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• informuję, że do chwili obecnej nie otrzymałem z Urzędów Skarbowych
żadnych informacji na temat przeprowadzonej analizy przekazanych
przeze mnie oświadczeń majątkowych Radnych. Według obowiązującego
prawa Urzędy Skarbowe powinny taką informację przedstawić Radzie do
30 października bieżącego roku. Jak tylko będę w posiadaniu tych
informacji na najbliższej Sesji przedstawię je Radzie Miasta,
• informacje jawne zawarte w oświadczeniach majątkowych Radnych
zostały również przekazane Prezydentowi Miasta Kielce celem
udostępnienia ich na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji
Publicznej.
Ponadto informuję, że Wojewoda Świętokrzyski przekazała Radzie Miasta
Kielce wyniki analizy oświadczeń majątkowych złożonych do tego organu
przez: Pana Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce oraz Pana
Dariusza Kozaka Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
Wojewoda w złożonych oświadczeniach nie stwierdziła istotnych uchybień.
Do pkt 8

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce
INFORMACJA o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady
Miasta Kielce (od 15 września 2016 r. do 20 października 2016 r.)
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 15
września 2016 r. wydałem:
I. 37 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
_ Nr 338/2016, Nr 345/2016, Nr 352/2016, Nr 359/2016

5

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków
jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 rok - Nr 335/2016' Nr 339/2016' Nr
346/2016, Nr 353/2016 ,

Nr 360/2016,

3. dostosowania budżetu Miasta Kielce na 2016 rok w związku z
wprowadzeniem nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Kielce-Nr354/2016'
4. dostosowania zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i
wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 rok w związku z
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wprowadzeniem nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Nr355/2016

Kielce'
5. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągnięte w sporcie w
roku 2016 -Nr341/2016 ?

6. powołania Zespołu ds. wdrożenia scentralizowanego modelu rozliczania
Nr 336/2016
podatku od towarów i usług w Gminie Kielce '
7. ustalenia zasad i terminu przekazania wyposażenia, środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz zadań z zakresu obsługi
Nr 349/2016>

informatycznej Urzędu Miasta Kielce ~
Nr
8. przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ~
351/2016,

9. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 15
października 2016 r. do 31 marca 2017 r. przez organizacje pozarządowe i
inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy
społecznej-Nr340/2016,
10. ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w
otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego
pod nazwą "Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na
obszarze miasta Kielce"-Nr362/2016,
11. opracowania planu akcji kurierskiej i planu rozplakatowania obwieszczeń
na terenie miasta Kielce - Nr 330/2016
12. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Obsługi Urzędu
Miasta Kielce _*r 343/201^
13. nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego _Nr334/2016
14. odwołania wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce _Nr350/2016
15. powołania komisji:
a) do opiniowania wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta Kielce - Nr
342/2016

5

b) egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego -Nr344/2016' Nr369/2oi6?
c) do oceny przydatności składników majątku ruchomego -Nr364/2016)
d) do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbywanie
nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce _Nr356/2016
e) do przeprowadzania rokowań w przedmiocie nabywania nieruchomości
na rzecz Gminy Kielce - Nr 357/2016
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f) do przeprowadzania rokowań dotyczących sprzedaży w drodze
bezprzetargowej lokali użytkowych stanowiących własność Miasta
Nr365/2016

Kielce,
16. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o
przyznanie stypendium dla absolwentów szkół średnich i wyższych z
Nr337/2016
Winnicy na Ukrainie b) powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw orzekania
Nr 366/2016
o Niepełnosprawności w Kielcach 17. uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc
noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kielcach - Nr
363/2016

18. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy
Seminaryjskiej-Nr361/2016,
19. nieodpłatnego przedterminowego rozwiązania umowy użytkowania
wieczystego gruntu położonego w Kielcach przy ul. Turystycznej - Nr
358/2016

20. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) Jeleniowskiej-Nr347/2016,
b) Króla Bolesława Chrobrego - Nr348/2016,
c) Hożej-Nr367/2016,
d) Lecha-Nr368/2016,
II.

Wydałem l decyzję i
3 postanowienia w sprawie umorzenia,
rozłożenia na raty, bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących
dochód budżetu Miasta.

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 28 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce.
Szanowni państwo, jestem winny wam informację na temat sytuacji
prywatyzacyjnej Korony więc ma się ona następująco. W dniu dzisiejszym rano
minął termin uzgodniony co do spełnienia warunków wynikający z umowy
warunkowej między Akademią senegalską a Kielcami i tam były 3 warunki.
Jeden z warunków został tylko spełniony tzn. Krzysztof Klicki zrezygnował
z prawa pierwokupu za to 2 pozostałe, czyli pierwsza rata i gwarancja bankowa
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nie została złożona. W tym momencie umowa jest nieważna i ona nie istnieje.
W dniu dzisiejszym rano wysłałem tą informację do 4 podmiotów, które
w ostatnim czasie wykazały zainteresowanie naszym klubem to są 2 zagraniczne
i 2 polskie. Wśród tych polskich nie ma bogatego inwestora z Kielc tak jak tu
jedno z mediów podało, przynajmniej mnie to nie jest znane. Tak, że
rozpoczynamy negocjacje na temat sprzedaży części lub wszystkich akcji
Korony z innymi podmiotami. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
Panie Prezydencie, trochę się działo w Kielcach od ostatniej sesji, więc tematów
się też uzbierało. Miałem co prawda pytać o ten kolejny odcinek tej senegalskiej
tragikomedii, ale pan Prezydent już nas poinformował i myślę, że dobrze się
stało, że z własnej inicjatywy to zrobił. W związku z powyższym zapytam
f
o inną rzecz, która dotyczy dużej grupy mieszkańców osiedla Slichowice.
W międzyczasie Miejski Zarząd Dróg przeprowadził konsultacje społeczne
dotyczące budowy drogi wojewódzkiej, której przebieg teoretycznie miałby
przebiegać przez Slichowice i praktycznie sąsiadowałaby z okolicznymi
blokami. Miejski Zarząd Dróg również i na moje prośby poddał do konsultacji
dwa warianty przebiegu tej drogi. Te konsultacje cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców, tak naprawdę niespotykanym na skalę naszego
Miasta. Ja tylko zaznaczę, że na spotkanie w szkole przyszło około czterystu
osób. Podpisy pod petycją do Miasta złożyło ponad dwa tysiące osób, a ponad
tysiąc wpłynęło wniosków i uwag do tej inwestycji. Ja niejednokrotnie
mówiłem, że rozumiem argumenty pana Dyrektora Hajdorowieża, który
próbował mieszkańcom przekazywać te argumenty na tym spotkaniu i na innych
również, nie mniej jednak w wyniku tych konsultacji okazuje się, że ponad
prawie 99% mieszkańców tej dzielnicy nie chce przebiegi drogi w wariancie
pierwszym proponowanym, czy praktycznie preferowanym przez pana
Dyrektora Hajdoro wieża, a w wariancie drugim. Ci ludzie czekają na decyzję
Miasta w związku z powyższym chciałem się zapytać pana Prezydenta, kiedy
zapadnie wiążąca decyzja w sprawie przebiegu tej drogi wojewódzkiej.
Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Na początku chciałam bardzo podziękować panu Prezydentowi w tym samym
tonie jak mój przedmówca Radny Robert Siejka, że pan Prezydent uznał za
stosowne i z własnej inicjatywy poinformował nas o tym co dzieje się w
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procesie i próbach zbycia akcji Spółki Korona Kielce. Cieszę się, że ten mój
konsekwencja i upór dopytywania na każdej sesji o pewne ważne tematy
przynosi efekt skutecznej wymiany informacji między nami i dobrych relacji bo
ta informacja, którą pan Prezydent standardowo podaje oczywiście jest ważna
natomiast ona jest suchą informacją, a jak zawracamy wielokrotnie uwagę jest
rzeczy bieżących pilnych, które interesują i nas, i mieszkańców, więc tego typu
kwestie powinny być w tym punkcie poruszane. Rozumiem, że epizod
senegalski został już ostatecznie zamknięty i dobrze panie Prezydencie bo
Senegalczycy mocno nas wodzili za nos i oni nie wyglądali poważnie, ale przez
to, że oni byli nie poważnymi partnerami, także Miasto na tym tle nie wyglądało
najlepiej. Jeśli chodzi o te inne podmioty zainteresowane mam pytanie, czy
istnieje szansa jak państwo przewidujecie, szansa zbycia części lub całości akcji
jeszcze w 2016 roku i czy pan planuje wystąpienie o dofinansowanie
w jakiejkolwiek formie klubu jeszcze w tym roku przed uchwaleniem budżetu
na 2017 rok? To w kwestii Korony, panie Prezydencie. I teraz jeszcze drugi
temat Młodzieżowa Rada Miasta, 28 września odbyło się u pana Prezydenta
spotkanie Szefów Klubów co prawda w innej sprawie, ale udało nam się też
o tym temacie podyskutować, wtedy pan Prezydent złożył deklarację otwartości,
która miała polegać na ogłoszeniu ponownego zarządzenia o wyborach do
Młodzieżowej Rady Miasta tak, żeby te wybory mogły się odbyć do połowy
grudnia. Panie Prezydencie chciałam spytać czy to jest (zakładam, że to jest
nadal aktualne) chciałabym, żeby pan tą deklarację z 28 września tutaj
powtórzył publicznie i chciałabym zapytać, kiedy możemy się tego zarządzenia
spodziewać? No bo czas leci jak stwierdziliśmy, że było mało czasu
w przypadku pierwszych wyborów to wydaje mi się, że czas najwyższy, żeby to
zarządzenie ogłosić i żeby młodzi ludzie mogli działać. Też liczę na dużą
aktywność Wydziału Edukacji skierowaną do palcówek oświatowych w
Kielcach. Ja głęboko wieżę, że tym razem się uda, co prawda wtedy też pojawiła
się taka koncepcja, że jako Radni podejmiemy inicjatywę zmierzającą do
obniżenia progu udziału obowiązku udziału 50% szkół. Ja bardzo żałuję, byłam
gorącym zwolennikiem tej inicjatywy bardzo żałuję, że nie zyskała ona aprobaty
wszystkich klubów natomiast rozumiem, że jest to kompromis i rozumiem, że
jak to kompromis mnie nie satysfakcjonuje. Natomiast jestem głęboko
przekonana, że jeżeli pan Prezydent dotrzyma słowa i wyda to zarządzenie
patrząc na to jaka jest aktywność grupy inicjatywnej wystarczy naprawdę
zajrzeć na facebook'a i zobaczyć co tam się dzieje, i co ci młodzi ludzie robią
jestem głęboko przekonana, że przy wsparciu i otwartości urzędników
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w styczniu zacznie w Kielcach funkcjonować Młodzieżowa Rada Miasta.
Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Piotr Kisiel ad vocem
Ja mam pytanie związane ogólnie i może ktoś odpowie, może przedmówczyni
spróbuje udzielić odpowiedzi na to pytanie? Dlaczego nie doszło do powołania
Młodzieżowej Rady Miasta skoro wszystkie przesłanki ku temu były? Bo
rozumiem, że chodzi o...udzielę sobie może sam odpowiedzi na to pytanie, a
pani doprecyzuje. Chodzi o to, że zbyt mało szkół się zgłosiło do wzięcia
udziału, i teraz jeżeli byśmy tak tylko ten problem przedstawiali no to
oczywiście zbyt mało szkół się zgłosiło dlatego nie powstała Młodzieżowa Rada
Miasta, dlatego trzeba zadać pytanie dlaczego tak mało szkół się zgłosiło skoro
od dziesięciu lat ta grupa stara się tą Młodzieżową Radę Miasta powołać?
Dziękuję bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda ad vocem
Ja nie wiem, czy jest taki tryb w tym punkcie ale skoro padło pytanie częściowo
do mnie to postaram się odpowiedzieć. Tak, ma pan rację panie Radny, że
określenie tego progu 50% szkół, które muszą być obligatoryjnie
zainteresowane udziałem w tym ciele nie został osiągnięty przy okazji tych
wyborów, które się odbyły we wrześniu. Co prawda to był pierwszy raz więc
były też pewne wątpliwości natury formalnej. Była szkoła, która się spóźniła
chciała zgłosić kilku kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta więc wydaje
mi się, że nie możemy na tej podstawie, bo nie wiem czy w tą stronę szło pana
tok myślenia, na tej podstawie wyciągać wniosku, że kielecka młodzież nie jest
tym zainteresowana bo ja myślę, że udowodnili, od kilku miesięcy udowadniają
że kielecka młodzież jest tym zainteresowana i myślę, że dowód na to przy
dobrej woli Prezydenta będziemy mieli w grudniu
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, szanowni państwo Radni. Kamień mi
z serca spadł, że (ja rozmawiałem w kuluarach dzisiaj i wczoraj) ten Senegal
wypadł z gry. Przedstawiciel Senegalu, który tutaj zabierał głos, gestykulując
nawet powiedziałem, że jest bardzo cwany w negocjacjach mówiąc po imieniu
Radnym. To są takie triki negocjacyjne, które powodują, żeby przekonać do
siebie Radnych. Nigdy nie wierzyłem w to, że tego rodzaju kraj może tu
uzdrowić piłkę w Kielcach. Gdyby dzisiaj ten pan Kaluba był, to ja bym
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powiedział tak, czy ogląda telewizję, bo jest taka ładna reklama od trzech
tygodni „pieniądze - trzeba mieć dla siebie i dla innych" widocznie się nie
dogadali ile on ma zarobić i licho to wzięło. Mój nieboszczyk ojciec mówił tak:
„synu pamiętaj od dziada pieniędzy nie pożyczaj, coś tam jeszcze, ale nie mogę
tego powiedzieć i z byle kim się nie zadaj". Dziękuje Bogu, że tak się stało.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Ja mam pytanie do przedmówcy, jak głosował jeżeli chodzi o kwestię Senegalu
bo chyba nie zgłosił wniosku o reasumpcję?
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie ja nie o Koronie, o dwóch innych
prawach, które też wydarzyły się między sesjami, być może się wydarzyły też.
Pierwsza dotyczy kwestii współpracy z Radomiem. Ja i grupa przedstawicieli
mojego ugrupowania apelowaliśmy o to, żeby ewentualnie podjąć jakieś
rozmowy z Prezydentem Radomia Witkowskim. Chciałbym się po prostu
dowiedzieć, czy były jakieś inicjatywy ze strony Prezydenta Witkowskiego, czy
z pana strony, żeby jakąś taką pozafinansową póki co współpracę podjąć? I to
może na razie tyle. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, ja mam takie pytanie bo ja wiem, że
pan bardzo chciał ten klub sprzedać, ale wiem jak dzisiaj wygląda sytuacja na
ryku sportowym, tak naprawdę niewiele jest firm, niewiele jest biznesmenów,
którzy chcą kupić kluby piłkarskie szczególnie w Polsce i rzeczywiście staje pan
dzisiaj przed bardzo trudnym zadaniem. Mamy taką satysfakcję bo z góry
wiedziałem, że ten kontrahent nie ma nic sensownego do zaoferowania poza tym
że pięknie mówił o Senegalu, ale niestety nic konkretnego nie mówił o piłce
nożnej. Ale zostawmy to, teraz moje takie pytanie, panie Prezydencie, czy
naprawdę pan wierzy, tak po ludzku, że uda się sprzedać ten zespół jakiemuś
biznesmenowi, jakiejś instytucji w Polsce bo jeśli nie, to trzeba się głęboko
zastanowić, co należy z tym klubem zrobić? Ja pamiętam parę miesięcy temu
jak pan Prezes Paprocki tak pięknie mówił i pan Janek Gierada tutaj pochwalał
niejakiego pana Bliskiego, że ma świetną koncepcję na zbudowanie
regionalnego klubu opartego na zawodnikach z naszego regionu, o
wychowankach i rozpływaliśmy się tutaj w uwielbieniach nad tym pomysłem.
Co się okazało, najpierw pan Bilski odszedł z tego klubu, nic nie zrobił. Później
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pan Paprocki zaczął budować zespół w sposób bardzo tradycyjny a mianowicie
kupowanie jakichś dziwnych zawodników i dzisiaj mamy taki obraz jaki mamy
tego klubu. Praktycznie brak kibiców, poziom żałosny może jakimś takim
wbrew pozorom świetlanym punktem jest pan Tomek Wilman, który jest stąd
jest wychowankiem kieleckich klubów no i podjął się bardzo trudnego
wyzwania i tak naprawdę ja sam sobie zadaję pytanie w jaki sposób można
ocalić ten klub jeśli nie znajdą się biznesmeni, którzy ten klub kupią? Jeśli nie to
warto się zastanowić jeśli to Miasto miałoby nadal utrzymywać zastanowić się
nad generalnym programem przebudowy tego klubu, nad zmianą jakiejś
koncepcji, a nie opieraniu się tylko na ściąganiu dziwnych zawodników, którzy
tak naprawdę nie prezentują odpowiedniego poziomu to lepiej postawić na
swoich, na zawodników z regionu, na wychowanków, którzy może nie
prezentują takiego wielkiego poziomu, ale posiadają ambicje. Bardzo proszę o
odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Panie Prezydencie, szanowni państwo jeszcze uzupełniając moją poprzednią
wypowiedź bo może faktycznie pan Prezydent odniesie się czy udzieli
odpowiedzi na wszystkie pytania przy jednej wypowiedzi. W ubiegłym roku
interpelowałem i też bardzo starałem się dowiedzieć w imieniu Radnych, ale też
mieszkańców Kielc o kwestie dotyczące wyjazdu do Chin. Teraz jeszcze raz z
Kielc delegacja do Chin wyjechała. Wtedy rozmawialiśmy jakie są efekty tych
wyjazdów. Tamtego efektu w ubiegłym roku tego wyjazdu, tego ostatniego bo
też nie pamiętam czy to dokładnie ubiegły rok był. No jakoś ja osobiście nie
zauważyłem, może jakieś są, ale też głównie odnosząc się do tego ostatniego
wyjazdu chciałbym od pana usłyszeć jaki był cel tego wyjazdu i czy faktycznie
już są przywiezione wymierne korzyści tej delegacji, a czy może jakichś
spodziewamy się w najbliższym czasie, także też bym chciał prosić o odpowiedź
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Najpierw odpowiem panu Radnemu Siejce. Problem tej drogi wojewódzkiej jest
problemem dosyć trudnym dlatego, że ja rozumiem że ogromna grupa
mieszkańców, szczególnie tych, którzy wprowadzali się do bloków wiedząc o
tym, że ta droga będzie, bo ona od zawsze była planowana, ale istnieje również
problem większy przede wszystkim Kielczan i ta decyzja jest znana. Znam
efekty konsultacji w większości mieszkańców okolicznych. Nie odpowiem
dzisiaj jaka będzie decyzja dlatego, że jeszcze analizy trwają i zobowiązuję się,

40

że do 4 listopada taka decyzję podejmę. Teraz tak, Młodzieżowa Rada.
Zobowiązałem się do tego, ale jest pewien problem formalny, nie wiedziałem
dopiero dowiedziałem się od wczoraj, że w złączniku do uchwały jest statut i
wynika, że wybory muszą się odbyć do 30 września, po prostu Radni muszą
zmienić to jeżeli to jest prawda ale tak mówi Biuro Prawne wiec wydaje mi się,
że to jest jeżeli państwo będziecie chcieli zmienić ten zapis to ja się
zobowiązuję, że natychmiast takie zarządzenie się ukaże i te wybory mogą się
odbyć żeby ta Rada wystartowała l stycznia, nie widzę tutaj specjalnie
problemu. Korona. Najpierw do pana Jana Gierady. Nie może pan mówić z byle
kim, to są ludzie których ja poznałem i jestem pełen szacunku dla nich. Takie
określenie kogoś i zdyskwalifikowanie myślę jest myślę że szczególnie na tej
sali myślę jest nikomu nie potrzebne. Pytanie dlaczego z Senegalem? Bo nikt
inny nie chciał kupić, a sytuacja nas zmusza do tego, żebyśmy jakieś
rozwiązanie znaleźli. Mnie ten projekt przekonywał. Może naiwnie, nie wiem,
ale przekonywał mnie i wierzyłem, że uda się to osiągnąć. Nie kontaktował się
ze mną nikt z Radomia odnośnie Portu Lotniczego, to już do pana
Chłodnickiego. Jeżeli chodzi o efekt wizyty ubiegłorocznej, ale przede
wszystkim pytał pan co robiliśmy przez te pięć dni będąc w Chinach, no nie
mogę tego tu mówić bo to jest na pewno cała strona spotkań i jest to w formie
pisemnej przygotowane. Dostanie pan taką informację, nie jest to żadną
tajemnicą. Pytanie co dalej będzie z Koroną? Acha, jeszcze pani Radna pytała,
czy ja wystąpię o pieniądze dla Korony? Ja traktuję to, że umowa jest między
nami, między Radą a Prezydentem taka, że jeżeli to będzie wynikać z umowy
prywatyzacyjnej, czyli z umowy sprzedaży Korony, że trzeba będzie zasilić w
tym roku jakimiś pieniędzmi to ja wystąpię do Państwa. Jeżeli nie uda nam się
sprzedać to nie wystąpię w tym roku. Co dalej z Koroną? To jest problem nasz
wspólny, to nie jest tak, że to jest problem tylko Lubawskiego chociaż ten ciężar
czuję na plecach i na pewno z dużym zaangażowaniem przystąpię do dalszych
negocjacji bo chętni są, tyle mogę powiedzieć. Chętni są, ale to wymaga
i zostałem już nauczony, dużej dyskrecji. Dlatego, że ci którzy chcą kupić, za
nim podejmą decyzję chcą być z reguły anonimowi, nie może być tak, że znani
obywatele w tym kraju przedstawiają jakieś rasistowskie wpisy po to, żeby
zdyskwalifikować ten pomysł. To jest absolutnie nie do zaakceptowania i to też
zostawia pewien ślad po drugiej stronie, jak również to, że to co się dzieje w
mediach i to co się dzieje chociażby na forach również jest przez każdego
analizowane. Dzisiaj żyjemy w takim świecie, że to nie jest państwo coś
wpiszecie, że to nie jest dla partnera dostępne. Dostępne jest. Umówmy się tak,
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że na następnej sesji zdam relację jaki jest przebieg, bo może to być
bezprzedmiotowa dzisiejsza dyskusja na temat Korory jeżeli nam się uda
sprzedać. Jakby nie było zainteresowania to moglibyśmy od dzisiaj na ten temat
dyskutować, ale jest takie zainteresowanie i oczywiście pewnie będę może na
następnej sesji, a może trzeba będzie zwołać specjalną sesję? Daj Boże, żeby tak
było, jeżeli tak będzie. Jeżeli nie to na następną sesję przygotuję się do tego,
żebyśmy mogli debatować co dalej, czy to jest koniec historii Korony, czy być
może nie? Ja bym bardzo chciał, żeby nie? Chyba odpowiedziałem na wszystkie
pytania, dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada ad vocem
Jak pan Prezydent słuchał to mój nieboszczyk ojciec tak powiedział, można
domniemywać, że ja tak samo myślę, ale jak pan pamięta zagłosowałem za tym,
jako Radny, żeby Senegal kupił. Powiedziałem, że mam dość już tematu Korona
i chyba nie tylko ja ale cała społeczność kielecka. Natomiast, oczywiście jeśli by
się, ktoś się poczuł obrażony to go przepraszam. Nigdy ludzi nie traktuje w ten
sposób, że go nie szanuję nawet, jeśli jest słaby. Tak mnie nauczono
przynajmniej w sporcie, czy w boksie. Natomiast powiem tak, na pewno te
wszystkie dywagacje, że Rząd gwarantował gwarancje później mimo wszystko
wsparcie, a nie gwarancje itd. świadczy o tym, że nie jest to poważny partner
i takie słowa mogę wypowiedzieć, że nie jest to poważny partner o czym pan
dzisiaj powiedział, że minął termin i znów nie wiadomo co się stało. Nigdy nie
było jasnych czytelnych sytuacji. Termin to jest terminem. Umowa to jest
umowa nawet przedwstępna i tej umowy nie dotrzymali, więc nie jest to partner
poważny i tego się będę trzymał do końca.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da ad vocem
Szkoda, że przy tych rozmowach o Młodzieżowej Radzie Miasta nie
dociekaliśmy co ewentualnie trzeba zmienić i oczywiście to jest wina nas
wszystkich, którzy w tych rozmowach braliśmy udział, ale mam taką gorącą,
gorącą prośbę panie Przewodniczący, spróbujmy to dzisiaj zrobić bo jeżeli
dzisiaj nie zmienimy tego drobnego małego zapisu i przeniesiemy tą kwestię na
sesję listopadową i dopiero po niej pan Prezydent miałby wydać zarządzenie to
projekt staje się nierealny w tej koncepcji o której rozmawiamy. Wszyscy do tej
koncepcji się zgodziliśmy, to jest naprawdę nieduży wysiłek wiem, że panu
Przewodniczącemu też gorąco na tym projekcie zależy bo udowadniał to
niejednokrotnie, więc po prostu zróbmy to pod koniec sesji i zmieńmy ten zapis
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głosami Rady Miasta, załatwmy to dzisiaj. Pan Prezydent dostanie formalną
możliwość, żeby to zarządzenie wydać. Naprawdę mały gest z naszej strony
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wolowiec ad vocem
Ja w kwestii Młodzieżowej Rady Miasta. Powiem tak, no szkoda, że nie
słuchano naszych sugestii zarówno pana Tomka Boguckiego jak i mojej, że
poczekajmy z przyjęciem tej uchwały przez moment. Dopracujmy pewne
szczegóły bowiem znając specyfikę kieleckich szkół a ich (tą specyfikę) znam
dość dobrze wiedziałem, że taki problem może zaistnieć. Jeśli byłaby inna
ordynacja wyborcza uwzględniała liczbę uczniów w poszczególnych szkołach to
by nie było dzisiaj takiego problemu, oczywiście jestem za tym, żeby tą
Młodzieżową Radę powołać, ale to po raz któryś pokazuje, że „co nagle to po
diable". Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała ad vocem
Do mojego przedmówcy, jak możesz po dziesięciu latach powiedzieć „co nagle
to po diable". To po pierwsze, po drugie wskazywałeś pewne sugestie owszem
ja też wskazywałam, żeby wykreślić ze Statutu Młodzieżowej Rady Miasta,
50% próg frekwencyjny ponieważ nie. To nie zostało przyjęte, gdyby to przyjęli
dzisiaj mielibyśmy Młodzieżową Radę Miasta i pozwolilibyśmy się temu
projektowi rozwijać, a tak przed nami jest wyzwanie i mam nadzieje, że
Przewodniczący chętnie wesprze głos Agaty Wojdy i faktycznie dzisiaj
będziemy mogli przegłosować zmianę statutu Młodzieżowej Rady Miasta tak
żebyśmy z sukcesem w styczniu mogli przybyć na pierwsze posiedzenie
Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowni państwo. Jesteśmy w punkcie:
„Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy miedzy sesjami", więc nie
mówmy o Młodzieżowej Radzie Miasta tylko mówmy o informacji pana
Prezydenta bo będziemy znowu dyskutować przez pięć godzin i będziemy się
przekonywać, że Młodzieżowa Rada Miasta powinna powstać, dlaczego nie
powstała itd. Szanowni państwo, dajmy spokój. Zacznijmy procedować.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
wniosek formalny
Zgodnie z prośbą Przewodniczącego Burzawy zgłaszam wniosek formalny o
przegłosowanie propozycji zgłoszonej przez koleżankę Agatę Woj de tak, aby
poprawić te zapisy i dzisiaj przyjąć uchwałę.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Jak rozumiem pan Przewodniczący Burzawa mówi, że takiego wniosku nie
składał.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Prosił o procedowanie.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Władysław Burzawa ad vocem
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowni państwo. Przyjęliśmy porządek
obrad i procedujmy porządek obrad i o to mi chodzi. Ja myślę, że te sześć
metrów, które nas dzielą, dochodzi mój głos tam do pana? I chyba rozumie pan
o co mi chodzi, no naprawdę! Szanujmy się.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda wniosek formalny
Bardzo proszę o 5 minutową przerwę, żebyśmy mogli sprawdzić prawnoformalną możliwość procedowania tego punktu na dzisiejszej sesji bo
rozumiem, że otwartość ku temu jest. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dobrze i ja bym jeszcze miał propozycję. Dodał był jeszcze do tej propozycji
pani Przewodniczącej Agaty Wojdy, żeby przy okazji, jeśli nie ma innego
wniosku, żeby Szefowie Klubów się spotkali, bo widzę, że troszkę się
rozjeżdżamy. Było kiedyś rzeczywiście spotkanie Szefów Klubów, więc 10
minut przerwy, tym samym czasie też spotkanie Szefów Klubów.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
ogłosił 10 minutową przerwę.
po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Po krótkiej, ale treściwej dyskusji myślę, że mogę przedstawić pewne ustalenia.
Ustaliliśmy w gronie: Prawników, Szefowie Klubów, pan Sekretarz, że w
przyszłym tygodniu z racji tego, że nie będziemy robić czegoś na kolenie, a
zależy nam wszystkim, żeby Młodzieżowa Rada powstała i żeby była dobra
uchwała, więc nie będziemy dziś robić, tak jak powiedziałem kolokwialnie,
niczego na kolenie. W przyszłym tygodniu będzie sesja nadzwyczajna w
sprawie Młodzieżowej Rady Miasta. Do tego czasu wszyscy Radni będą mogli
jeszcze nad tym projektem popracować, przede wszystkim Biuro Prawne. W
poniedziałek jeszcze ustalimy godzinę. W poniedziałek będzie spotkanie
wszystkich Szefów Klubów u mnie w gabinecie Przewodniczącego i ustalimy
sobie termin nadzwyczajnej sesji, ale tak jak mówię w przyszłym tygodniu
będzie sesja nadzwyczajna w tej sprawie. To najpewniej będzie bardzo krótka
sesja w terminie i godzinie dogodnej dla, jeśli nie wszystkich to większości.
I tyle w tym temacie. Czy jeszcze, ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie
widzę, wobec czego przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Sukces,
zbliżamy się, już prawie będziemy podejmować uchwały.
Dopkt 9
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Kolejnym punktem jest informacja Prezydenta Miasta Kielce:
- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2016 roku,
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za
I półrocze 2016 roku,
- o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku
przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej Miasta Kielce.
Informuję, że wszystkie te informacje zostały opublikowane na stronie dla
Radnych w odpowiednim czasie i trybie, była także przedmiotem obrad
merytorycznej Komisji Rady Miasta czyli Komisji Finansów Publicznych.
Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedmiotowej informacji? Nie widzę, w
związku z czym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do wiadomości
przedstawione informacje.

45

Do pkt 10
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych
Komisji oraz informacjami Przewodniczących tych 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 10.1
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Pierwszy projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na
działalność Prezydenta Miasta Kielce. Ja przeczytam tylko główną sentencję tej
uchwały. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność
Prezydenta Miasta Kielce. § l - uznaje się za bezzasadną skargę Pana Łukasza
Sztando z dnia 22 sierpnia 2016 r. na działalność Prezydenta Miasta Kielce
i
podtrzymuje
dotychczasowe
stanowisko
wyrażone
w
uchwale
Nr XXIX/551/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce, § 2 - wykonanie
uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce, § 3 - uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk
Ja chciałbym tylko zapytać, czy jakieś nowe materiały wpłynęły od tamtej
skargi bo nic nie dostaliśmy jako Radni. Czy pojawił się jakiś nowy materiał
w tej materii bo nie wiem nic?
Radny Rady Miasta Kielce pan Piotr Kisiel
Ja może zarekomenduje ten projekt uchwały i w tej rekomendacji będzie
odpowiedź na zadanie pytanie. 24 sierpnia br. do Rady Miasta Kielce wpłynęła
skarga na Prezydenta Miasta Kielce. Dotyczy ona niewłaściwego nadzoru nad
jednostką budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. Komisja
Rewizyjna na posiedzeniu 5 października br. po zapoznaniu się z dokumentacją
jednomyślnie stwierdziła, że zarzuty podniesione w omawianym piśmie są
tożsame i stanowią skargę, która wpłynęła do Rady Miasta 14 czerwca 2013
roku. Tą skargą Rada Miasta zajęła się na sesji 28 lipca 2016 roku. Skarga
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przypomnę, że została uznana za bezzasadną. Komisja Rewizyjna jednogłośnie
stwierdziła, że skarżący co prawda poszerzył treść pisma, jednakże nie wskazał
nowych okoliczności. Mając na uwadze art. 239 § l Kodeksu postępowania
administracyjnego, Komisja Rewizyjna rekomenduje podtrzymanie stanowiska
zawartego w uchwale z 28 lipca br. o uznanie skargi za bezzasadną. Tak, żeby
doprecyzować Komisja nie jest jednoosobowa. Komisja nie dopatrzyła się
nowych okoliczności, dlatego też wnioskuję o podtrzymanie stanowiska
z uchwały z 28 lipca. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej
skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce:
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-11
-2
-5

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/650/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność
Prezydenta Miasta Kielce.

Do pkt 10.2
Dyrektor Wydziału Budżetu pan Wojciech Dudzie
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040 z autopoprawką nr l
i autopoprawką nr 2. Pozwolę sobie tradycyjnie przedstawić razem dwie
uchwały zmieniającą uchwałę budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040. Przedmiotowy projekt uchwały
powoduje zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta o kwotę dochodów
łącznie 4 858 144 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę
4513 247 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 344 897 zł.
Powoduje on zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta łącznie o kwotę
4 858 144 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o 4 270 221 zł. Plan
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wydatków majątkowych o kwotę 587 923 zł. Ponadto dokonuje zmian w
zadaniach inwestycyjnych rocznych do poniesienia w bieżącym roku oraz
limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane również do
poniesienia w bieżącym roku, dokonuje zmian w palnie dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz
dokonuje zmian w dotacjach podmiotowych i celowych. Autopoprawka nr l
związana jest ze zwiększeniem środków o 205 000 zł na zadania wynikające
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Środki oczywiście są z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż
alkoholu. Autopoprawka nr 2, wczoraj otrzymaliśmy decyzję od Wojewody
Świętokrzyskiego powodującą zwiększenie dotacji celowej na program
„Maluch", w związku z tym mieliśmy tam zaplanowane środki własne Miasta,
zastępujemy je dotacją natomiast środki własne Miasta ze zwiększonej dotacji w
kwocie 334 622 zł proponujemy przekazać na nowe zadania inwestycyjne
związane ze żłobkami a mianowicie: wykonanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej na potrzeby rozbudowy i przebudowy budynku Żłobka
Samorządowego nr 5 w Kielcach, ul. Piekoszowska 49 w kwocie 36 531 zł, jest
to kwota niezbędna, żeby w przyszłym roku również starać się o dotację do
programu „Maluch", wykonanie placu zabaw przy budynku Żłobka
Samorządowego nr 12 w Kielcach przy ul. Gałczyńskiego - 134000 zł,
wykonanie placu zabaw przy budynku Żłobka Samorządowego „Uśmiech
Malucha" w Kielcach Na Stoku - 134 000 zł, zakup wraz z montażem markizy
na tarasie Żłobka Samorządowego nr 12 w Kielcach ul. Gałczyńskiego - 9 000
zł oraz wykonanie miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Samorządowego
„Uśmiech Malucha" w Kielcach Na Stoku - 21 091 zł. Autopoprawka nr 2
zawiera również zwiększenie wydatków na promocję Miasta poprzez sport
przez drużynę Effectora Kielce w kwocie 400 000 zł, na powyższe zwiększenie
wydatków planujemy podnieść plan dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości od osób prawnych, w związku z powyższym proszę Radę o
uchwalenie przytoczonego projektu uchwały zmieniającej budżet Miasta Kielce
wraz z autopoprawką nr l i autopoprawką nr 2 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce wraz z autopoprawką nr l i autopoprawką nr 2
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040 z autopoprawką nr l
i autopoprawką nr 2 poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/651/2016 z dnia 20
października 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040.

Do pkt 10.3
Dyrektor Wydziału Budżetu pan Wojciech Dudzie
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2016 rok z autopoprawką nr l i autopoprawką nr 2.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Kielce na 2016 rok wraz z autopoprawką nr l i autopoprawką nr 2 poddano pod
głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/652/2016 z dnia 20
października 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2016 rok.

Do pkt 10.4
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
pan Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016. W związku z tym, że mamy nadwyżkę środków finansowych, które
pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości
205 000 zł prosimy o przyjęcie proponowanych zmian w cytowanej przez pana
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Przewodniczącego uchwale, a szczegółowe środki oraz podmioty, które
otrzymają na cele statutowe, pieniądze są uzasadnieniem. Proszę o podjęcie
uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/653/2016 z dnia 20
października 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
Do pkt 10.5

Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych Wydziału Edukacji,
Profilaktyki
i Pożytku
Publicznego
pan
Michał Daranowski
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu
zgłaszania kandydatów do Rady. Chciałem przedstawić propozycję zmiany
uchwały Rady Miasta dotyczącej wyboru członków Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Taka uchwała została przyjęta przez Radę w 2010 roku,
kiedy ustawa regulowała możliwość powołania rady jako możliwość
fakultatywną dla Prezydenta, czyli Prezydent mógł powołać na poziomie gminy,
ale nie musiał. Po nowelizacji ustawy w tej chwili jest to obowiązek Prezydenta
stąd propozycja zmiany uchwały. Dotyczy to trzech punktów. W poprzedniej
uchwale kadencja rady trwała dwa lata, w tej chwili ustawowo trwa trzy lata
stąd zmiana w paragrafie 2, że kadencja z dwóch lat ma trzy jest zmieniona.
W paragrafie 3 była zapis, że Prezydent może utworzyć radę w związku z tym,
że teraz jest obowiązek, zastępuje się słowem „tworzy" i w paragrafie 14, który
określał, że w przypadku tak przewidywał regulamin rady, Prezydent ponawia
procedurę wyboru nowych członków rady. W poprzednim zapisie było, że nie
musi powoływać rady. To są tylko te trzy zmiany, czyli kadencja rady trwać
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będzie trzy lata, nie dwa. Prezydent musi tą radę powołać, w przypadku braku
chętnych musi ponowić procedurę naboru kandydatów. To są wszystkie zmiany.
Cała ta procedura zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego została
skonsultowany z organizacjami pozarządowymi na podstawie również uchwały
Rady Miasta, zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 2010 roku ponieważ jest to akt
prawa lokalnego i zostało to opublikowane na stronach internetowych Urzędu
Miasta w trzech miejscach i na tablicach ogłoszeń oczywiście, konsultacje
zostały przeprowadzone w dniach 24 sierpnia - 7 września tegoż roku i nie
wniesiono uwag i opinii odnośnie aktu będącego przedmiotem konsultacji.
Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Ja mam pytania do wnioskodawcy, Chciałabym zapytać się kiedy odbędą się
wybory do rady pożytku i z tym moim pytaniem związana jest jeszcze taka
jakby refleksja, prośba bo owszem pan wspomniał o tym, że konsultacje się
odbyły natomiast wiedzę też pan pewnie posiada, że organizacje mimo tych
konsultacji mają pewne uwagi do tego projektu i chciałyby wprowadzać w
jakimś cyklu pewne korekty. Ja znam też pana podejście i wiem, że pan na te
rozwiązania jest otwarty i na dyskusję z trzecim sektorem w Kielcach natomiast
moje pytanie o termin wynika z tego czy jeszcze do momentu zarządzenia
wyborów jest szansa na prowadzenie rozmów i wprowadzenie ewentualnych
korekt, czy dopiero po skończeniu trzyletniej kadencji będzie to możliwe?
Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych Wydziału Edukacji,
Profilaktyki i Pożytku Publicznego pan Michał Daranowski
Odpowiadani w ten sposób procedura powołania rady będzie niezwłocznie po
przyjęciu, jeżeli zostanie uchwała przyjęta, uruchomiona. Jak szybko to będzie
trwało? Można to zrobić w ciągu dwóch tygodni do miesiąca, no kwestia spływu
dokumentów ze strony organizacji. Jeżeli będzie wystarczająca ilość bo skład
rady jest dwunastoosobowy. Trzech członków rady deleguje Przewodniczący

Rady Miasta, trzech pan Prezydent, sześciu jest organizacji pozarządowej. Jeżeli
tylko zgłosi się tych minimalnych sześciu to procedura leci i nie ma żadnego
problemu, i to jest kwestia miesiąca do półtora do ukonstytuowania. Kwestia już
tych desygnowanych do rady kiedy poproszą Prezydenta o zwołanie pierwszego
zebrania bo pierwszego zebrania powołującego radę przewodniczącym jest pan
Prezydent, następnie już przejmuje to przewodniczący rady wiec sądzę, że to
jest kwestia miesiąca, do półtora i tej procedury już w tej chwili zatrzymać się
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nie da. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby rada podjęła uchwałę żeby
procedujemy w trakcie. W cale nie musi być pełnej kadencji, może podjąć
uchwałę o skrócenie kadencji. Cały problem nie polega w zasadzie na
zgłaszaniu kandydatów (te dyskusje, które się toczą) tylko nad procedurą
wyborów. Sądzę, że to jest sprawa do dogadania i tu nie powinno być żadnych
problemów, na razie, aby nie strzelać sobie w kolano (przysłowiowe) bo
możemy to zablokować. Oczywiście, że tak i zaczniemy całą procedurę od
nowa. No to rada będzie jak najwcześniej niż za pół roku, osiem miesięcy, bo
tak to będzie trwało. W związku z czym uważamy, i takie jest nasze zdanie
i takie jest zdanie Prezydenta, i służb prawnych, zróbmy tą radę. Rada może
w każdej chwili podjąć uchwałę, pracujemy nad nowym, opracowaliśmy,
dogadaliśmy skracamy kadencję, uruchamiamy procedurę, nic nie stoi na
przeszkodzie. Dziękuję.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/654/2016 z dnia 20
października 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania
kandydatów do Rady.

Do pkt 10.6
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
pan Ryszard Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie powierzenia
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kielcach obowiązku
wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego administrowania i
zarządzania cmentarzami komunalnymi w Kielcach. Zmiana dotyczy zarówno
nazwy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych na dzień
dzisiejszy ale przede wszystkim dotyczy obszaru terytorialnego działania w
związku z rozbudową cmentarza. W poprzedniej uchwale były przywołane
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konkretne numery działek. Rozszerzamy w tej chwili uchwałę o numery działek
na który został rozbudowany cmentarz co zakończyliśmy w tym roku. Proszę o
podjęcie tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/655/2016 z dnia 20
października 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kielcach obowiązku
wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego administrowania i
zarządzania cmentarzami komunalnymi w Kielcach.
Do pkt 10.7

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta pan Artur Hajdorowicz
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany nr l miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „KIELCE CENTRUM - OBSZAR 1.2 Paderewskiego" na obszarze Miasta Kielce. Przedstawiam do uchwalenie
projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, który był parę lat temu
uchwalony dla skweru noszącego dzisiaj nazwę im. Ireny Sendlerowej w rejonie
ul. Paderewskiego. Teren opracowania sądzę, że wszyscy znają. Zielony mocno
zdewastowany fragment śródmieścia. Jeden z niewielu terenów zielonych, który
wydaje się, że w ramach rewitalizacji musimy w najbliższym czasie
doprowadzić do porządku. Tu widać plan, który do tej pory obowiązuje i po
prawej stronie plan, który chcielibyśmy aby dzisiaj państwo uchwalili. Różnice
można znaleźć gołym okiem. Najważniejsza różnica i to jest cel tej zmiany, że
parę lat temu wobec takiego dużego problemu społecznego przy planowanej
likwidacji pawilonów handlowych na placu wolności, tam była bardzo istotna
miejsc pracy. W celu zlikwidowania tego problemu był pomysł aby wybudować,
w pierzei ul. Paderewskiego poświęcając na to część tego skweru taką
współczesną halę handlową dla drobnych kupców. Coś na wzór hali istniejącej
hali przy ul. Planty, niedaleko. Taki plan został uchwalony nie mniej jednak do
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tej inwestycji nie doszło. Głownie nie doszło z tego powodu, że problem sam się
jakby rozwiązał. Ci ludzie dali sobie radę w życiu i ten pomysł upadł. Dzięki
temu, a przeznaczać tego terenu pod jakiekolwiek inne budownictwo no trochę
chyba byłoby to nieracjonalne dlatego też przeszliśmy procedurę zmiany planu i
ten teren budowlany U-1, który państwo widzicie po lewej stronie jest
zlikwidowany, cały obszar jest przeznaczony pod park. Kolejna różnica to jest
zasięg wód zalewowych. W dotychczasowym planie to było zalanie
prawdopodobieństwo raz na 200 lat. W tym momencie trochę mniejszy zakres to
jest prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zalania raz na 100 lat, plus
zlikwidowaliśmy jeszcze wydzielony w planie to widać w górnej części tam
ciąg KP-2, który miał obsługiwać ten zespół pawilonów, to są głównie rowery,
serwis rowerowy, tam chyba nawet nie ma służebności, docelowo ta działka
będzie obsługiwana od frontu ale, żeby nie likwidować tych miejsc pracy, tych
biznesów w inny sposób zapewniliśmy ten dojazd. To jest rysunek planu, nie ma
tu szczegółów jak państwo widzicie, to ma być skwer zielony do publicznego
wglądu wpłynęły dwie uwagi od osób fizycznych. Pierwsza uwaga to była taka
totalna krytyka, ale właśnie nie planu tylko koncepcji, którą państwo przez
chwile widzieliście. To jest krytyka koncepcji taka zdecydowana takim no w
zasadzie od ogółu do szczegółu bo tam nic się tej osobie nie podoba. Nie mniej
jednak nie jest to uwaga do planu. Koncepcja to jest tylko koncepcja, co prawda
to był tylko taki eksperyment. Trzyfazowe konsultacje z mieszkańcami no
zawsze będzie ktoś komu się zagospodarowanie nie podoba. To był rekord jeśli
chodzi o konsultacje bo to ponad 3 tysiące wypowiedzi i to nie krótkich tylko
bardzo rozbudowanych wypowiedzi więc my mamy przekonanie, że
projektujemy ten skwer wspólnie z mieszkańcami. Poza internetem były jeszcze
spotkania na żywo, była wymiana informacji tradycyjna, tak że to jest
przedstawiciel grupy, któremu się to rozwiązanie nie podoba, ale tak zawsze
będzie. I dwa najważniejsze, no wszystko przed nami bo tak naprawdę
uchwalenie tej zmiany planu a praktycznie dzień wejścia jej w życie dopiero
nam pozwoli zlecić prace projektowe. Chodzi o projekt budowalny,
wykonawczy. I ten projekt budowlany i wykonawczy także będą konsultowane.
My do tej koncepcji też mamy trochę uwag i one będą wyartykułowane przy
zleceniu projektu budowlanego. Dzisiaj projektu budowalnego się nie da zlecić,
a musimy to zrobić szybko, bo w ramach rewitalizacji niedługo będziemy
aplikować o pieniądze. Druga uwaga, to była uwaga prawdopodobnie od
użytkownika, czy dzierżawcy tego sklepu rowerowego. Chodziło o to, żeby
zapewnić dojście. Zapewnić w formie narysowanej, ustalonej w planie. Myśmy
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stwierdzili, że to trochę nieracjonalne. Zapisaliśmy
konieczność
zaprojektowania tego dojścia i zapewnienia w formie przepisu prawnego w
palnie tekstowo natomiast rysować na tym etapie sądzimy, że lepiej będzie to
narysować w uzgodnieniu z tym właścicielem na etapie projektu budowlanego.
To może być przy ścianie, to może być dwa metry, to może być proste, krzywe
to po prostu jest detal. W każdym razie interesy tych handlowców są
zabezpieczone w planie. Obydwie uwagi, rozstrzygniecie jest negatywne ale to
tak tylko brzmi, sądzę, że na etapie projektowania dojdziemy. No, a sama
koncepcja ona nic w tym momencie nie znaczy, ale jednak została wypracowana
jeśli chodzi o pewne założenia i program funkcjonalno-użytkowy została
wypracowana wspólnie z mieszkańcami i myślę, że ta ostatnia faza czyli projekt
budowlany, projekt wykonawczy mieszkańcy będą się równie chętnie
wypowiadać jak do tej pory i proszę ojej uchwalenie, nie będę przedłużał.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś
Ja chcę powiedzieć, że Komisja Ładu Przestrzennego zaopiniowała pozytywnie
tą uchwałę. Natomiast jeżeli chodzi o uwagi, które zostały zgłoszone tak jak
uzgodniliśmy z panem Dyrektorem na etapie projektu budo walnego no
oczywiście wszystko będzie możliwe. Chodzi o to, żeby ci mieszkańcy
bezpośrednio zainteresowani to znaczy ci którzy faktycznie mieszkają koło
tegoż skweru mieli jakiś tam wpływ i swoje uwagi mogli wyartykułować.
Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/656/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie zmiany nr l miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „KIELCE CENTRUM - OBSZAR 1.2 Paderewskiego" na obszarze Miasta Kielce;
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Do pkt 10.8
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę
Kielce, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej w
Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego (dz. Nr 6/405, dz. Nr 6/407). Na
wstępie wspomnę tylko, że wszystkie uchwały, które będę przedmiotem
referowania mają pozytywną opinię Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami. Zaczynam od pierwszej uchwały, jest to przyjęcie przez
gminę Kielce darowizny prawa własności przy ul. Olszewskiego. Nieruchomość
stanowi własność Skarbu Państwa, jest to kawałek istniejącego przejazdu, który
zrobiony jest tutaj w ramach infrastruktury KPT. Chodzi o przyjęcie darowizny
tej części ponieważ będzie to droga gminna więc ze Skarbu Państwa na gminę
Kielce.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/657/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce, w drodze
darowizny, prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Karola Olszewskiego (dz. Nr 6/405, dz. Nr 6/407).

Do pkt 10.9
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Romualda (działka nr 182). To jest
sprawa, która toczy się już od wielu lat, właściciel dwóch nieruchomości, one są
niezabudowane. Osoba fizyczna wnioskuje od wielu lat na wystawienie do
sprzedaży całej tej nieruchomości. No niestety, te dwie części mimo usilnych
starań posiadają nieuregulowany stan prawny. W związku z tym
zdecydowaliśmy że wystawimy w takim razie tą nieruchomość jedyną, która ma
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stan prawny uregulowany na przetarg na zasadach ogólnych oczywiście, no bo
tutaj nie spełnia żadnych warunków na poprawę. Jeżeli kupi on, czy kto inny to
drugą będziemy mogli później dzierżawić, ewentualnie bez prawa do trwałej
zabudowy, żeby biegł termin zasiedzenia. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/658/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
położonej w Kielcach przy ulicy Romualda (działka nr 182).

Do pkt 10.10
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXI/583/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 9 września 2004 roku w
sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul.
Ogrodowej 3. Kolejne trzy uchwały dotyczą ul. Ogrodowej, czyli budynku
przychodni stomatologicznej i tutaj pozwolę sobie zacząć od kilku słów
wprowadzenia historycznego. Jest to ta nieruchomość, na pewno znana
wszystkim bo i w prasie było na ten temat kilka słów. Nieruchomość w której
znajduje się Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent, od wielu,
wielu lat już tam są i są zainteresowani nabyciem tej nieruchomości, była
podjęta uchwała już dziewięć lat temu w przedmiocie sprzedaży tej
nieruchomości, no i niestety proces ten został przerwany pojawieniem się
wniosków roszczeniowych byłych właścicieli stąd cała sprawa przedłużyła się
bardzo długo, szczęśliwie skończyło się tak, że w ostatnich miesiącach udało
nam się rozstrzygnąć tą sprawę na naszą korzyść, ostatecznie przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym w związku z tym droga staje otwarta już do sprzedaży
w między czasie, kiedy toczyło się postępowanie o zwrot zmieniły się przepisy
dotyczące zbywania lokali użytkowych i lokal ten jest możliwy do sprzedaży
jako lokal użytkowy na rzecz najemcy w powiązaniu z trybem tym , który nasza
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uchwała obowiązująca cały czas jest. W związku z czym jest propozycja
uchylenia tamtych dwóch uchwał i podjęcia nowej uchwały wyrażającej zgodę
na sprzedaż tej nieruchomości jako lokalu użytkowego jednej nieruchomości na
rzecz przychodni Citodent. To co jest moim zdaniem istotne w tej sprawie to to,
że korzystając z tego, że jest to jedna nieruchomość, jeden lokal, chcemy
skorzystać z możliwości sprzedaży przeniesienia własności budynku i oddania
gruntu w użytkowanie wieczyste, co pozwoli nam kontrolować cel tej
nieruchomości, której będzie oczywiście jak zresztą jest w treści trzeciej
uchwały dotyczącej tych nieruchomości jest przychodnia stomatologiczna oraz
w umowie nałożymy obowiązek w odpowiednim terminie dokonania prac
remontowych zmierzających do odrestaurowania tego dworku, pałacyku
ponieważ jest to zabytek. Chcemy skorzystać z tego właśnie i jako użytkowanie
wieczyste to zrobić a nie sprzedaż bo to będzie nam dawało możliwość w tym
akurat przypadku kontroli nad realizacją celu. Bardzo dziękuję i proszę o
podjęcie trzech uchwał.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/659/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/583/2004 Rady
Miejskiej w Kielcach z dnia 9 września 2004 roku w sprawie sprzedaży
nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3;
Do pkt 10.11

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr
XVI/294/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 października 2007 roku w
sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3,
przeznaczonej do sprzedaży uchwałą rady Miejskiej w Kielcach Nr
XXXI/5 83/2004 z dnia 9 września 2004 roku.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/660/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/294/2007 Rady
Miejskiej w Kielcach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wyrażenia
zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej,
położonej w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3, przeznaczonej do sprzedaży
uchwałą rady Miejskiej w Kielcach Nr XXXI/583/2004 z dnia 9 września 2004
roku.

Do pkt 10.12
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Ogrodowej 3 i przyznania prawa
pierwszeństwa;

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/661/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
położonej w Kielcach przy ulicy Ogrodowej 3 i przyznania prawa
pierwszeństwa.
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Do pkt 10.13
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Mąchockiej (dz. Nr 1541/8).
Tego typu uchwały też pojawiały się na poprzednich sesjach. Mała
nieruchomość w ogrodzeniu, dzieląca posesję zabudowaną domkiem
jednorodzinnym od ul. Mąchockiej, powierzchnia 35 m2.

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/662/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w
Kielcach przy ulicy Mąchockiej (dz. Nr 1541/8).

Do pkt 10.14
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej. Są to 44 m2 pod istniejącym
budynkiem mieszkalnym na posesji osoby fizycznej, więc w celu
wyregulowania tego, zresztą posiada roszczenie z art. 231 kodeksu cywilnego na
nabycie tej nieruchomości stąd sprzedaż na poprawę. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/663/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w
Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej.

Do pkt 10.15
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości
położonych w Kielcach przy ulicach: Sabinówek, Stefana Okrzei, Fryderyka
Chopina, Mieczysława Karłowicza, Świętego Stanisława Kostki, Tomasza
Zielińskiego, Ludwiki Wawrzyńskiej, Księdza Stanisława Konarskiego. To jest
proszę państwa to jest jakby zwieńczenie już długiego ośmioletniego procesu
zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem a Kielecką Spółdzielnią
Mieszkaniową, który trwa już długo. Na pewno część Radnych pamięta jak ten
temat się pojawiał kilkakrotnie. Nie było szczęścia do rozwiązania tej sprawy z
uwagi na zmieniające się stale przepisy i różnego rodzaju tam problemy prawne
z tymi nieruchomościami. Jest to nic innego jak zamiana nieruchomości dwóch
działek budowalnych na których ewentualnie Spółdzielnia KSM mogłaby
wybudować budynki mieszkalne na nieruchomości, które znajdują się pod
drogami publicznymi w tej chwili na osiedlu KSM, przy czym co jest istotne
tutaj same te nieruchomości drogowe stanowią tylko instrument rozliczeniowy
w istocie bardzo ważnym elementem tego procesu jest podpisanie porozumienie
między Miastem a KSM zmierzające do wreszcie po latach do wyregulowania
stanu prawnego nieruchomości lokalu użytkowego w którym kiedyś znajdował
się MPiK. Nieruchomość ta nadal przez wszystkie te lata i do chwili obecnej
stanowi własność KSM chociaż jest w posiadaniu gminy ale stosunki między
Miastem a spółdzielnią są nieco inne więc tutaj między nami nie było jakichś
sporów zmierzających do sądowego szarpania się toczących bezumownego
korzystania, rozliczeń itd. Nie mnie jednak ten temat cały czas wisiał z uwagi na
kwestie a to zwrotu nieruchomości, które miały być przeznaczone dla KSM, a to
z kolei jakichś tam innych kwestii, wreszcie po wielu latach udało się
wytypować dwie nieruchomości, które będą się do tego nadawać nawet na koszt
KSM doszło do wykreślenia jeszcze przedwojennych hipotek no i wreszcie lokal
MPiK-u stanie się własnością już Miasta bez żadnych obciążeń i będzie
porządek. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.

61

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/664/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w
Kielcach przy ulicach: Sabinówek, Stefana Okrzei, Fryderyka Chopina,
Mieczysława Karłowicza, Świętego Stanisława Kostki, Tomasza Zielińskiego,
Ludwiki Wawrzyńskiej, Księdza Stanisława Konarskiego;

Do pkt 10.16
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Biesak (część działki oznaczonej numerem
852), tą nieruchomość dzierżawi Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych z przeznaczeniem na swoją działalność, czyli na taki budyneczek
miejsce, gdzie trzymają gołębie.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/665/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ulicy Biesak (część działki oznaczonej numerem 852).

Do pkt 10.17
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Grochowej o łącznej powierzchni 70 m2 w
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istocie chodzi tutaj o 5 lokali garażowych, które są położone na jednej działce.
Jest to przedłużenie istniejących umów na te garaże.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/666/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ulicy Grochowej.

Do pkt 10.18
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Przedłużenie
istniejącej umowy dzierżawy, reklamy przy al. IX Wieków na kolejny okres 5
lat. Jest to istniejąca reklama szkoły językowej.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/667/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy al. IX Wieków Kielc oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
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Do pkt 10.19

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Husarskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Przedłużenie istniejącej
również dzierżawy przy ul. Husarskiej, jest to na pewno znany wszystkim, kto
przejeżdżał ul. Husarską jadąc w kierunku Barwinka po prawej stronie jest tam
prowadzona taka działalność, sprzedaż artykułów ogrodowych, akcesoriów
ogrodniczych, doniczek na przedłużenie.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/668/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Husarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Do pkt 10.20

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej (cz. dz. ozn. nr 1739/146, 4045,
oraz dz. nr 1739/176) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy. Kolejne dwie uchwały pozwolę sobie jednym
uzasadnieniem ponieważ dotyczą one ul. Świerkowej. Jest to dzierżawa na
tyłach posesji. Te uchwały się już pojawiają bo to idą przedłużenia, więc na
poprawę tych nieruchomości zabudowanych domkami dla osób, które już je
mają. Bardzo dziękuję i proszę o podjęcie obu uchwał.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/669/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Świerkowej (cz. dz. ozn. nr 1739/146, 4045, oraz dz. nr
1739/176) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.

Do pkt 10.21
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia urnowy dzierżawy (dz. nr: 1739/144, 4044, 4043,
1739/184 i 1739/185);
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/ 670/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia urnowy dzierżawy (dz. nr: 1739/144, 4044, 4043, 1739/184 i
1739/185);

Do pkt 10.22
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Pakosz oraz odstąpienia od obowiązku
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przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Nieruchomości dużej o
powierzchni 5 ha. Z wnioskiem o wydzierżawienie tej nieruchomości zwrócił
się prowadzący Hotel Binkowski przedsiębiorca. Wniosek dotyczy
wydzierżawienia nieruchomości na okres 25 lat z przeznaczeniem na kompleks
czterech łącznie boisk. Trzy z nawierzchnią naturalną, jedno z nawierzchnią
sztuczną, które będzie przykrywane również sztucznym dachem na okres
zimowy oraz zaplecze socjalne. Całość będzie wykorzystywana na
wybudowanie ośrodka piłkarskiego na tym terenie, no i to chyba tyle bo
problem jest chyba dość znany i szeroko omawiany.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo, a ja sobie pozwolę zadać pytanie. Czy jesteśmy mówiąc
wprost kolokwialnie zabezpieczeni, że ta nieruchomość będzie przeznaczona na
ośrodek piłkarski? Że nie ma na przykład ryzyka, że może być coś innego
wybudowane?
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk
Takie ryzyko jest zabezpieczone. Jest to umowa dzierżawy, (to znaczy będzie
zabezpieczony) to będzie umowa dzierżawy a więc, która ze swej natury jest
umową celową, podobnie jak użytkowanie wieczyste i proszę państwa tutaj
będzie to jednoznacznie zapisane w umowie z obwarowaniem wszelkich
rygorów, ewentualnie negatywnych wynikających z tego, no wiadomo, że nie
można zakładać, że do czegoś takiego dojdzie, że będzie tam jakieś
wcześniejsze rozwiązywanie wskutek nie realizacji celu, no nie mniej jednak
takie przypadki również u umowie będą przewidziane i tak jak mówię z natury
jest to umowa celowa, która ma inny cel. Bez oczywiście zgody Rady nie może
być zmieniona. Bardzo dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Pytałem bo różne mieliśmy przypadki w historii.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Panie Dyrektorze bo jeszcze chciałem się upewnić, czy przypadkiem ta
dzierżawa nie wyklucza któregoś z wariantów, bo tam są rozważane różne
warianty w przyszłości przebiegu drogi, czy tam nie ma jakiejś kolizji w tym
przypadku?
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk
Ja już tłumaczę, tutaj ponieważ dzierżawa na szczęście nie wymaga podziału
geodezyjnego nieruchomości, więc tutaj kształt tej nieruchomości w umowie
ostatecznie będzie ustalony bo ona nie nastąpi zaraz po podjęciu uchwały. To
zawsze to trochę trwa i w tym czasie właśnie doprecyzujemy ostatecznie
przebieg, ewentualny przebieg, nawet taki który by mógł się pojawić, prawda?
Tej drogi, która tam lekko ewentualnie by zahaczała o ten teren i ten teren
będzie wyłączony z tej umowy. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Panie Przewodniczący, szanowni panowie Radni, dzielnica Pakosz wiemy, że
jest dzielnicą niestety zaniedbaną. Nigdy nie było tam robionych podstawowych
rzeczy infrastrukturalnych, budowalnych, itd., itd. Dzisiaj z obiektów państwa
Binkowskich korzysta już wiele klubów na świecie. Przyjeżdżają, mieszkają,
trenują. Binkowski wynajmuje stadion Korony, płaci za to, wynajmuje MPK do
przewozu, wynajmuje inne obiekty, żeby tym ludziom było jak najlepiej, żeby
było jak najlepsze wrażenie. Pomijając to, że jest to ogromna duża budowla,
żeby to osiedle przejrzało na oczy to bądźmy szczerzy, utrzymanie dzisiaj takiej
infrastruktury z zapleczem socjalnym powoduje to, że wiele, wiele osób miałoby
tam miejsce pracy, gdyby to powstało, a wierzę w to, absolutnie wierzę w to
i nie ukrywam, że bardzo bym chciał, żeby to powstało. Jak rozmawiałem z
państwem Binkowskim, to w ciągu roku czasu by na pewno (w ciągu roku
powtarzam) czyli na drugi rok o tej porze mogłyby obiekty być otwarte. To
jestem przekonany, że byłaby to akademia piłkarska nie taka jak powiedzmy w
Senegalu, czy gdzie indziej, bo byłaby to jedna z najlepszych akademii
piłkarskich, pewnie nie tylko w Polsce, ale w Europie. Ja nie ukrywam, że ja
tam nie wierzyłem od początku w żadną tą akademię piłkarską w Senegalu,
może tam jakąś mają ale to jakaś taka namiastka piłkarska, dlatego namawiam
państw Radnych obwarowując umowę dzierżawy tymi zapisami o których
mówił pan Dyrektor Pietrzyk jestem przekonany, że poszłoby to naprawdę
w bardzo dobrym kierunku.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Panie Dyrektorze tak w uzupełnieniu poprzedniej pana wypowiedzi chciałem się
upewnić czy deklaratywnie jest pan w stanie zapewnić tych mieszkańców
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Pakosza, którzy zgłaszali swoje uwagi do tego, że dzierżawa tego terenu może
jak bardziej może wpłynąć w jedną z propozycji przebiegu tych dróg, co do
których w tej chwili wiemy, że jest pewien jakiś spór i jeszcze chciałbym, żeby
pan potwierdził albo wyprowadził mnie z błędu, czy czasem ten sam
przedsiębiorca szanowany kiedyś nie deklarował pozyskując teren pod budowę
tego kompleksu wybudowania tam basenów w miejscu w którym ten basen
został zburzony?
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk
Pierwsze odnośnie kwestii drogi, to jest proszę państwa taka sprawa, że
wykluczymy z ternu dzierżawy wariant nawet najdalej idący prawda, więc to
mogę potwierdzić na pewno choć z tego co nam wiadomo to raczej wszystko
idzie w tym kierunku, że ewentualna inwestycja chyba w ogóle nie obejmie tego
terenu, no ale na wszelki wypadek przewidzimy wariant najdalej idący, żeby nie
było tutaj wątpliwości. Natomiast tutaj jeśli chodzi o sprzedaż basenu leśnego to
trochę trudno mi się do tego odnieść, było to już dosyć dawno, ja nie pamiętam
tej sprawy dokładnie natomiast powiem tak, tu nie ma takiego
niebezpieczeństwa właśnie ze względu na charakter dzierżawy. Tam nastąpiła
sprzedaż. Szkoda, że tam wtedy nie skorzystano, ja nawet nie pamiętam w
którym to było roku, nie wiem tego. Nie mniej jednak szkoda, że nie
skorzystano wtedy na przykład z instytucji użytkowania wieczystego, tak jak w
tej chwili robimy to z Ogrodową, na przykład. Szkoda, że tak się to nie stało.
Nie wiem jak to było natomiast tutaj ponad wszelką wątpliwość nie ma takiego
niebezpieczeństwa. Dzierżawa jest jeszcze bardziej ukierunkowanym prawem
celowym niż nawet użytkowanie wieczyste więc nie ma tutaj takiego zagrożenia
oczywiście teoretycznie można sobie wyobrazić zmianę takiej umowy za zgodą
stron, ale nastąpiłoby to nie z pominięciem Radnych bo to jest po prostu nie
możliwe z punktu widzenia formalnego. Dziękuje.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada ad vocem
Ja pamiętam tamte lata z basenem leśnym, taki stojący budowlany strup
zaniedbany natomiast informuję panie i panów Radnych, że w zespole Hotelu
Binkowski jest obecnie basen, nie jest on taki jak by może sobie ktoś wyobrażał
natomiast obecnie trwają za bardzo duże pieniądze prace projektowe, ja znam tą
kwotę nad budową na terenie już, który jest w posiadaniu państwa Binkowskich,
trwa projektowanie, chcą na wiosnę z tym ruszyć. Budowa ogromnego
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kompleksu basenów o wymiarach 50 x 70. Mówię o kompleksie bo wiemy jaki
ma pełno wymiarowy basen. Tak, że oprócz tego będzie jeszcze i porządny
zestaw basenów.

Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska ad vocem
Panie Przewodniczący, tutaj w nawiązaniu do wypowiedzi kolegi Radnego
Janka Gierady, jak również kolegi Dawida Kędziory, jeżeli są jakieś
wątpliwości, czy uwagi co do kwestii wiarygodności wnioskodawcy, mamy na
sali gościa, który może zabrać głos i ewentualnie odnieść się do pytań
związanych tutaj właśnie w kwestii deklaracji co do basenu, to może poproszę
aby pan Przewodniczący udzielił głosu panu obecnemu na sali aby tutaj wyjaśnił
kwestię nurtujące Radnych, żeby później nie było nie domówieni do tej kwestii.
Taka uwaga z mojej strony i gorąca prośba.
Pan Marcin Różycki Menadżer Hotelu Binkowski
Witam państwa bardzo serdecznie nazywam się Marcin Różycki, jestem
menadżerem Hotelu Binkowski. Jeśli chodzi o celowość bo usłyszałem jakieś
tam wątpliwości, dobrze wiecie, że robimy cały czas zgrupowania sportowe,
piłkarskie i mamy w tym ogromne doświadczenie. Jedyny problem jaki w tej
chwili istnieje, bo dla tych zespołów co jest potrzebne? Jest potrzebne przede
wszystkim sparing partner, boisko i to są jakby najważniejsze rzeczy. My mamy
tą wiedzę teraz jak robić te obozy. Problem boiska, cały czas boiska, ja mogę
zrobić bardzo dużo ale pod warunkiem, że będę miał te boiska także jedynym
celem dzierżawy tego terenu jest wybudowanie tych boisk to jest ogromne
obciążenie jak sobie zdajecie sprawę bo utrzymujecie boiska bo MOSiR?
Dobrze wiecie jakie są tego koszty. Ja nie zarobię na boiskach, jedyne na czym
można zarobić to jest na Hotelu, tak? Na położeniu tych ludzi i na tym jest
szansa zarobić. Jest to ogromna szansa nie tylko dla Hotelu Binkowski ale dla
całego Miasta. Jeśli macie jakiekolwiek pytania jeszcze z tym związane, służę i
jestem do tego, żeby odpowiedzieć na nie.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowni państwo, właśnie ja mam
pytanie bo jak pan wie sprzedaliśmy działkę panu Binkowskiemu i czy powstał
ten basen, bo właśnie tego nie wiemy? Szukamy tego basenu.
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Pan Marcin Różycki Menadżer Hotelu Binkowski
Basen jest u nas w piwnicach, jest jeden basen, który jest otwarty dla ludzi
i każdy może tam wejść. To nie jest tak, że to jest basen tylko dla gości
hotelowych, to jest pierwsza rzecz. Z pewnością wiecie bo Miasto wydało nam
W-Z-kę w tej chwili na budowę nowego aąuaparku, który jest teraz
projektowany i jak zauważył Radny pan Jan Gierada na wiosnę ruszymy
z bodową
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję, czyli basen się odnalazł.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
-1
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/671/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Pakosz oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 10.23
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Osobnej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Jest to niewielka działka o
powierzchni 25 m2 na wydzierżawienie i przedłużenie na okres kolejnych
dziewięciu lat, bardzo proszę o podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/672/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Osobnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;

Do pkt 10.24
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach pan Włodzimierz Stępień
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej
przy ul. Łanowej w Kielcach. Rzecz dotyczy porządkowania korytarza przyszłej
inwestycji, gdzie dokonano podziału w 2012 roku i właściciele pięciu działek o
łącznej powierzchni 183 m2, czyli małe działeczki, kawałki od 12 do 99 metrów
wystąpili z oczekiwaniem zakupu tych fragmentów, które zostały przeznaczone
pod inwestycję drogową. Przedstawiam i rekomenduję państwu podjęcie
decyzji, która porządkuje sprawy własnościowe w pasie tej planowanej ulicy.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/673/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul.
Łanowej w Kielcach.

Do pkt 10.25
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach pan Włodzimierz Stępień
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej
przy ul. Transportowców w Kielcach. W uzasadnieniu szczegółowo omówiono
przyczyny wniesienia tej uchwały. Powiem tylko, że podjęcie tej uchwały
porządkuje własność pasa drogowego na skrzyżowaniu ul. Transportowców i ul.
Łódzkiej. Jest to ostatni fragment ul. Transportowców, który nie jest własnością
Miasta. Właściciel tych dwóch nieruchomości, to są dwie działeczki małe, jedna
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313 m2, a druga 14 m2 wystąpił z żądaniem wykupu tych działek. Po pierwsze
ciąży na nas taki obowiązek, po drugie uzyskaliśmy dobra cenę, po trzecie
wreszcie porządkujemy własność pasa drogowego. Wnoszę po przyjęcie tej
uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/674/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul.
Transportowców w Kielcach.

Do pkt 10.26
Zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego pani Justyna
Lichosik zarekomendowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice" nieruchomości
położonych w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. Zwracam się z uprzejmą
prośbą o pozytywne podjęcie uchwały wyrażające zgodę na włączenie do
Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów położonych przy ul. Olszewskiego. Są
to tereny o łącznej powierzchni blisko 7,6 ha. Tereny są w posiadaniu gminy
Kielce, tereny będą uzbrojone i udostępnione przedsiębiorcom. Aktualnie są to
tereny, które bezpośrednio sąsiadują z terenami już włączonymi do Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Starachowice". Wyrażenie zgody, podjęcie tej uchwały
podniesie atrakcyjność inwestycyjną tych terenów dlatego uprzejmie proszę
o podjęcie przedmiotowej uchwały. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/675/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Starachowice" nieruchomości położonych w Kielcach
przy ulicy Olszewskiego.

Do pkt 10.27
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
zarekomendował projekt uchwały w zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012
Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cen
urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych
i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze
użyteczności publicznej. Prezentowałem to już na Komisjach, ale powtórzę.
Proszę państwa ta grupa już jest w tej chwili nie liczna bo jak państwo wecie
regulacje wcześniej były podjęte, 75 lat kiedy kończy człowiek czyli pracownik
otrzymuje ustawowy bezpłatny przejazd komunikacją miejską. Uchwałą, kilka
lat ładnych do tyłu zostało to skrócone do wieku 70 lat, czyli ta grupa która w tej
chwili jest między 65 a 70 jest to grupa nieliczna wśród pracowników MPK
wynosi to 153 osoby na dzień dzisiejszy, taki wykaz otrzymaliśmy z MPK
z datami urodzeń, a zatem jest on firmowany przez Zarząd MPK. Przyjmując
trzeba było przyjąć jakąś symulację, jaka utrata wpływu bo kosztów nie ma
żadnych praktycznie, komunikacja funkcjonuje, natomiast utrata wpływów
przyjęliśmy taką zasadę, jeżeli przyjmujemy, że emeryt MPK będzie kupował
bilet za 1,50 zł, czyli zakładana ilość na miesiąc 20 przejazdów, czyli
4 przejazdy w tygodniu, utrata wpływu 153 razy 1,50 i razy 20 tych przejazdów
to jest 4 590. W skali rocznej 12 razy 4 590 to jest 55 080, oczywiście ta
ruchliwość nie jest taka jaką tu przyjmujemy bo zdajemy sobie sprawę, że
przyjęliśmy jakiś wariant szacunkowy, aby wielkość tej utraty określić, czyli
można się spodziewać, że ona będzie dużo, dużo niższa. W związku z tym
chciałbym jeszcze państwu przybliżyć, że takie ulgi i uprawnienia mają miasta
takie jak: Warszawa, Szczecin, Łódź, Tarnów, Białystok no i pewnie wiele
innych, które jeszcze dokładnie nie dotarliśmy, ale jak wiemy w komunikacji
miejskiej to były prawa dawniej nabyte, posiadały takie uprawnienia nie tylko
pracownicy jak również i całe rodziny, czyli członkowie rodzin. W związku z
tym wnoszę o przyjęcie tej uchwały.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora ad vocem
Ja chciałbym prosić pana Przewodniczącego o przypomnienie rekomendacji
Komisji Gospodarki Komunalnej w tej sprawie.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Michalski
Komisja Gospodarki Komunalnej w dniu 17 października br. pochyliła się nad
tą konkretną propozycją uchwały opinia została wydana w ten sposób, że cztery
głosy były przeciw, dwa głosy były za, na siedmiu członków. Jeden członek
Komisji nie był obecny w tym dniu.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Ja się bardzo cieszę, że jest na sali pan Poseł Latosiński bo de facto pan Poseł
jest inicjatorem tej uchwały, wnioskodawcą pan Prezydent, natomiast
inicjatorem pan Poseł. Ja panu Latosińskiemu się nawet nie dziwię z powodu tej
inicjatywy, doskonale wszyscy wiemy, że od wielu, wielu lat jest akurat pan z tą
firmą związany, chyba nawet pełni pan funkcję honorowego Przewodniczącego
Zakładowej Solidarności, więc ruch powiedziałabym dość naturalny ze względu
na sentyment związanie z firmą, natomiast Posłowi Latosińskiemu już się trochę
dziwię, ponieważ mam wrażenie, że pan powinien mieć szersze spektrum
patrzenia i wiedzieć albo przewidywać jakie mogą być konsekwencje podjęcia
tej dzisiejszej uchwały i oczywiście mój głos i zakładam, że każdy głos przeciw,
który dziś się pojawi na tej sali nie jest głosem, który odnosi się wprost do
pracowników tej firmy do samej spółki do usług przez nich świadczonych. Ja
rozumiem dużą misyjność tych działań, doceniam tą pracę, która jest na rzecz
mieszkańców, którzy korzystają z komunikacji publicznej natomiast to nam,
otwiera przysłowiową „puszkę Pandory", bo ja się wcale nie zdziwię a uważam,
że to by było nawet dość naturalne gdyby za chwile pojawiły się inicjatywy
dotyczące pracowników przyszłych emerytów z innych spółek miejskich
chociażby nie wiem z Wodociągów Kieleckich, żeby emerycie Wodociągów
mieli wodę za darmo? Czy mniej ważna jest ich praca w momencie kiedy
panowie zima stoją w nocy i kopią rury, żebyśmy mogli mieć wodę w czasie
awarii? No nie, myślę, że bardzo pożyteczna dla mieszkańców praca. Rejonowe
Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych, można by wymieniać bez liku.
Ja uważam, że jeżeli byśmy dzisiaj podjęli tą uchwałę i pozytywnie za nią
zagłosowali to jest naturalna konsekwencja i bardzo prawdopodobna. Ja mam
nawet pewność, że tego typu inicjatywy się pojawią. Jeżeli dziś mówimy, że z
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wyliczeń pana Dyrektora Sosnowskiego koszt jest nieduży, a Przewodniczący
Karyś na Komisji mówił, że jest to gest symboliczny to ta symbolika nam się w
krótkiej perspektywie czasowej może przełożyć w bardzo dużą ilość wniosków
o ulgi, przywileje dla bardzo dużej grupy pracowników bo nie widzę powodów,
żeby pracownicy Urzędu Miasta mieliby o takowe nie występować dlatego głos
przeciw mojego Klubu Platformy Obywatelskiej bardzo proszę, żeby pan Poseł i
państwo odebrali jako pewien głos rozsądku a nie głos który nie docenia pracę
tych pracowników. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora ad vocem
Ja tylko formalnie chciałbym się upewnić, czyli Przewodniczący Komisji pan
Jacek Michalski przyjął negatywną opinię odrzucającą ten wniosek mam
rozumieć, tak?
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Michalski
Szanowni państwo, ja wyraźnie powiedziałem, że w poniedziałek 17 tego
odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
na którym został ten punkt przedstawiony, propozycja uchwały. Za uchwałą
opowiedziało się dwóch Radnych, przeciwko pozytywnej opinii opowiedziało
się czterech Radnych i to jest stanowisko Komisji, która pracowała a nie
Przewodniczącego Komisji. Ja przedstawiałem właśnie, że takie było
stanowisko. Jeden Radny, członek Komisji w tym dniu nie był na posiedzeniu
Komisji.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś
Proszę państwa, ja rzeczywiście na Komisji wspomniałem o tym, że kwestia tej
ulgi właściwie darmowych przejazdów jest kwestią niewielką to znaczy nie jest
to kwota, która by w jakiś sposób determinowała budżet, czy też spowodowała
starty w tym budżecie. Jest to rzeczywiście pewien element symboliczny. Ja nie
obawiałbym się tego tutaj słowa kieruję do pani Radnej Agaty Wojdy, że nagle
wszyscy będziemy zalani wnioskami o ulgi kolejne. Przypomnę też, że o ile
pracownicy MPK z racji swojej pracy maja takowe ulgi i mogą przynajmniej w
momencie, kiedy pracują w MPK korzystać z tej ulgi, o tyle pracownicy
Wodociągów nie mają wody za darmo więc jakby logiczność tego nie jest do
końca słuszna natomiast pozostaje pewna kwestia drobna ale myślę istotna jeżeli
pracownik MPK pracuje 30 - 40 lat a takich pracowników jest bardzo wielu
przez okres tej swojej służby bo też tak można powiedzieć pracy w MPK robi
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rzeczywiście wiele, żeby Miasto miało sprawną komunikację. W momencie
przejścia na emeryturę, która można to różnie oceniać ale generalnie rzecz
biorąc jest to zawsze zmiana rodzaju i sposobu życia dostaje taką informację, ze
panu już dziękujemy, pani już dziękujemy natomiast więcej żadnych ulg z tego
tytułu nie będzie i jest to pewna co najmniej niezręczna okoliczność, czy też taki
gest, który w przypadku braku tej ulgi myślę, że byłby źle odebrany i jest źle
odbierany. To jest grupa 153 osób, która oczywiście będzie się zmieniać ale
myślę, że będzie cały czas oscylowała ku 150 osób bo część z tych osób, które
skończą 70 lat będą już uprawnieni z innego tytułu, natomiast być może
następne osoby, które wejdą w ten wiek emerytalny dostaną tą ulgę. My
możemy oczywiście negatywnie zaopiniować, możemy powiedzieć nie ale
myślę, że akurat w tym przypadku należy to uwzględnić i też nie wykluczam, że
w przypadku innych grup, które by o taką ulgę, czy też o takie zwolnienie
wystąpiły, Rada nie rozpatrzy. Tutaj nie ma chyba takiego niebezpieczeństwa,
żebyśmy stracili cokolwiek, czy tez Miasto by postawione było w sytuacji w co
najmniej niezręcznej a tym ludziom ze względu na chociażby szacunek i pewien
symbol chyba się ta ulga należy. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Szacunek trzeba mieć do każdej profesji, czy to będzie górnik czy wodociąg,
energetyk czy kierowca MPK kub zatrudniony pracownik w naprawie
samochodów. Był taki okres czasu, że wszyscy pracownicy służby zdrowia czy
był portierem czy dyrektorem mieli dużą ulgę bo mieli za darmo leki, w 1972
roku kiedy ja przyszedłem tam do pracy zlikwidowano te ulgi, ale ci do 1972
roku mieli to mieli, a ja już nigdy nie miałem, mimo że przepracowałem 48 lat
żadnych ulg z tego tytułu nie posiadam. Tu nie chodzi proszę państwa o
pieniądze bo wiemy, że to są pieniądze małe. Gdyby te pieniądze podzielił na 12
miesięcy i na ilość emerytów i zobaczył jakie to grosze wyjdą na jednego
emeryta? Pamiętajmy o tym, że emeryci mają 50% ulgi, a po 70 roku życia,
czyli jak przechodzi facet teraz 67 lat to jeszcze poczeka 3 lata i w ogóle będzie
jeździł już za darmo. Absolutnie będę popierał w przyszłości, że studenci i inni
żeby mieli ulgi czy darmowe przejazdy, natomiast nie jest to moralne, że
pracownik akurat MPK przechodzi na emeryturę bo przepracował 40 lat, za
kierownicą woził ludzi a lekarz który operuje w stresie, w nerwach nieraz kilka
godzin lub kilkanaście to co nie należy mu się nic, żadna ulga? Tylko akurat
pracownikom MPK? Powtarzam każda profesja ma swoją specyfikę jeden chciał
być lekarzem, drugi chciał być kierowcą, trzeci chciał być operatorem dźwigu w
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Wodociągach, czy koparki i dajmy spokój, państwo odchodzi od takich ulg
przez wiele, wiele lat i z największym szacunkiem do wszystkich ludzi akurat
nie korzystam z MPK, nie pamiętam kiedy jechałem, ale być może będę jechał,
acha mogę już jeździć bo mogę za darmo jeździć zapomniałem o tym. Od 10
września mogę już jeździć za darmo, więc muszę się przesiąść na MPK.
Absolutnie zagłosuję przeciw takiej uchwale.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała ad vocem
Swoje zdanie na temat tej propozycji wyraziłam na Komisji Budżetu i Finansów
i myślę, że tam powinna się toczyć dyskusja głównie merytoryczna i tam też
większą wypowiedź na ten temat przedstawiłam natomiast ja bym tylko prosiła
wszystkich moich kolegów i koleżanki, żebyśmy nie tworzyli prawa poprzez
przywileje, bo wtedy to prawo w moim przekonaniu będzie po pierwsze słabe
po drugie będzie nie sprawiedliwe. Dziękuję.
Poseł na Sejm RP pan Bogdan Latosiński
Panie Prezydencie, panie Przewodniczący, panie i panowie Radni, szanowni
państwo, tak jako poseł ale ten projekt za który dziękuję, że dzisiaj możemy
debatować chociażby na tej sali szanownej na temat pracowników, byłych
pracowników MPK i ich przywilejów jak to określono. Nie zgadzam się z tym
słowem przywilej. Jest to wyraz gestu i szacunku do zawodu, który wykonują bo
chciałem podkreślić publiczny transport zbiorowy ma specyficzną pracę. Ta
praca nie kształtuje się nie jest ułożona czytelnie jak mówi nam to kodeks pracy.
Ta praca czasami wiąże się z łamaniem kodeksu pracy ba świadomym łamaniem
kodeksu pracy przez pracowników i proszę państwa chylę czoła przed
Prezydentem, który dokonał wielu inwestycji w zakresie transportu publicznego
chociażby BUS-pasy, ale chociażby potężne inwestycje: Żytnia, Żelazna,
Niewachlów, co wtedy pracownicy MPK robili? Nie mieli przerw, nie mieli
możliwości posiłku ba jeszcze wyśmiewane przez niektórych nie rozumiejących
tego systemu pracy, tak zwane mini dworce jeszcze do niedawna kierowca
pracujący 10-11 godzin nie miał toalety, stresy spowodowane jego zawodem
jego pracą w Mieście i dodatkowa rzecz, że nie ma toalety na końcowym.
Miasto się rozbudowało, kiedyś końcowe przystanki to były poza Miastem. W
tej chwili wszystko jest w obrębie Miasta. Naprawdę uwierzcie mi to jest gest
z waszej woli w stosunku do ludzi którzy na co dzień świadomie łamią kodeks
pracy i w wielu przypadkach to dzisiaj następuje gdy jest wypadek, gdy jest
kolizja, on nie robi sobie przerwy, żeby nie przedłużać jak gdyby swojego
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kursu. Przypominam wam, że były takie dni gdzie godzinę autobus był
opóźniony i wierzcie mi, że kierowca nie miał przerwy można to sprawdzić.
Druga rzecz kierowca to nie jest tylko umowa o pracę, czy pracownik który w
godzinach nocnych musi przygotować ten autobus w dwie trzy godziny, żeby on
mógł wyjechać na linię. Kierowca będący za kierownicą służy społeczeństwu bo
nie tylko dba o jego bezpieczeństwo z tytułu ruchu drogowego, ale jeszcze są
przypadki, jeżeli zasłabnie on udziela pomocy, jeżeli jest napad on stara się
pomóc pasażerowi to jest ten gest i proszę państwa mój gest nie wiąże się z
żadną polityką proszę państwa. Dzisiaj nie mamy wyborów, nie mamy nic,
mamy normalną dyskusję i o to proszę, jak będziecie państwo podejmować głos
to nie można powiązać to z pracą ciężką pracą czy to w Wodociągach, czy
innych ale podkreślam tam zawsze pracownik ma przerwę, tu mamy teraz
system GPS możecie państwo to zobaczyć, ja chylę czoła przed dokonaniami
mamy BUS-pasy bo publiczny transport zbiorowy to jest przyszłość. Przyszłość
która służy Miastu i weźcie to proszę państwa pod uwagę. Jeżeli ktoś
przychodzi z innych grup emerytów, do mnie też przychodzą. Oni maja ulgę, też
mają po 70 roku bezpłatny przejazd, mają 50% od przejścia na emeryturę mają
bilet ja mówię o pozostałych grupach a tu jest gest czyli po 70 Miasto też dało
bezpłatne, to jest gest dla tej grupki 153 osób, którzy pomagają na co dzień
pasażerom i oni nie korzystają z tej komunikacji uwierzcie mi gdy pracują mało
korzystają z komunikacji bo oni spędzają, o trzeciej, o czwartej wychodzą z
domu i wracają na pierwszą na drugą. Zmęczeni w soboty, w niedziele.
Zmęczeni niesamowicie swoim dokonaniem swoja pracą i nareszcie, gdy
przechodzą na emeryturę nie zamykajcie im drzwi, że to co służyli nagle im
zamykacie drzwi. Dziękuję bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała ad vocem
Dużo wielkich słów na temat jednej profesji, ja w swojej rodzinie mam
kierowcę autobusu miejskiego, żeby też była jasność więc mogę mieć
emocjonalny stosunek natomiast ja nie wiem, czy pan Poseł zdał sobie sprawę z
tego co powiedział tu na mównicy? Panie Pośle ja myślę, że pan powinien
interweniować zupełnie w innym miejscu. Nie prosić o bezpłatne przejazdy dla
niewielkiej grupy ludzi bo nawet nie dotyczy to tak naprawdę pracowników
ZTM tylko ja myślę, że pan się powinien zastanowić co zrobić żeby nie łamano
prawa pracowników z zakładzie w którym przecież pan pracował bo może
należy dopracować system, który obowiązuje w tej firmie. Panie Pośle
powiedział pan bardzo ważne słowa o łamaniu prawa i sama się zastanawiam co
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ja z tym powinnam teraz zrobić? Bo ja też jestem reprezentantem i tworzę
prawo i nie chciałabym by prawo, które tworzymy czy na poziomie państwa,
czy na poziomie Miasta były łamane? A już na pewno nie przez zakład, który
obsługuje moje Miasto.
Poseł na Sejm RP pan Bogdan Latosiński ad vocem
Szanowni państwo, szanowna pani Radna ja powiedziałem słowa, świadomie
pracownik łamie prawo, świadomie, a jeżeli chodzi o prawo proszę panią ja
wczoraj można to wejść na Komisje Petycji między innymi tam była sprawa
łamania prawa, niezgodności prawa konstytucyjnego z ustawą z 2012 roku o
czasie pracy kierowców mówiono tam miedzy innymi o sprawie takiej, że Sejm
uchwalił w 2012 roku i od 2012 roku uchwała dotyczą czasu pracy mówienie o
Dyrektywie Unii Europejskiej 561 i z godzinami nadliczbowymi nie ma nic
wspólnego z kodeksem pracy. Kierowca do tej pory jeszcze od 2012 roku
poprzedni parlament uchwalił taka ustawę, że kierowca w dobie może pracować
powyżej 8 godzin i nie mieć godzin nadliczbowych takie prawo i też było
zdziwienie na komisji, jak przeszło to prawo? Proszę państwa ja podkreślam
jeszcze raz z całą odpowiedzialnością świadomie pracownicy łamali prawo
widząc jak pasażer czeka na przystanku, oczekuje na jego samochód, to jest w
naszych genach, że on nie chce żeby ten pasażer jeszcze dłużej czekał. Proszę
państwa jeszcze jest inna rzecz przypomnijcie sobie rok 2007 i porozumienie
które mówiło o spółce pracowniczej i o inwestycjach przez pracowników rzędu
76 min 400. Jesteśmy 9 lat po tamtych wydarzeniach i dzięki tym pracownikom
w tak trudnym okresie jak przebudowa centralnych magistral w Mieście udało
się zainwestować 100 min zł. Inwestor poza pracowniczy wcześniejszy miał
taką sama kwotę podkreślam 76 min 400. Pracownicy przez 9 lat włożyli w
tabor 100 min zł. To jest ich poświecenie na rzecz Miasta i o to się zwracam nie
o to, żeby skłócać grupy tylko o to, żeby uszanować pracowników, którzy
świadomie wiedzą, że pracują na rzecz Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja teraz tak kilka słów do pana Przewodniczącego Kędziory, tak przy okazji.
Jakbym wsłuchiwał się w pana słowa wcześniejsze przy innym punkcie, to teraz
nie powinien pan zabierać głosu, bo trzeci raz w rybie ad vocem, ale tak przy
okazji mam opinię prawną, mam do tego pełne prawo jako Przewodniczący
wobec tego udzielam panu głosu
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Radny rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Dziękuję za wyrozumiałość, ja tu zgodzę się z panem Posłem, że rzeczywiście
jest to grupa zawodowa niezmiernie narażona na stres, ale chciałbym podkreślić
i poprzeć tu moją przedmówczynię, że jednak Rada Miasta Kielce to nie jest
miejsce, w którym należy zgłaszać łamanie przepisów prawa a pan jako Poseł
dysponuje dużo większymi instrumentami niż Radni Miejscy i może choćby
tutaj w trybie tutaj ustawy, projektu ustawy poselskiej ten problem rozwiązać w
nocy nawet, nie trzeba czekać cały rok już państwo mieliście tyle czasu a projekt
uchwały nie dotyczy tylko kierowców, ale także innych pracowników być może
nawet z administracji.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała ad vocem
Bardzo jest mi przykro, że będę musiała do tego powrócić, ale ponieważ
pojawia się głos jeden to powinien się pojawić też ten przeciwstawny, to ja
przypomnę, że dzięki strajkowi pracowników MPK ściągane były autobusy do
Miasta Kielce, Prezydent musiał je ściągnąć z całej Polski to po pierwsze, po
drugie dzięki systemom, które dzisiaj już faktycznie są coraz lepsze mamy
świadomość tego, że niejeden z pracowników łamał prawo podbierając benzynę
z autobusów. Panie Pośle trzeba spojrzeć na wszystko i ja wychodzę z takiego
założenia pracując jako Radna, na wszystko z bardzo wielu stron. Powtarzam
nie można tworzyć prawa poprzez przywileje.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś ad vocem
Widzę że tryb ad vocem stał się takim lekarstwem i możliwością zdobycia głosu
przed wszystkimi, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Do pani Radnej
Katarzyny Zapały i do Radnych, którzy tutaj wyrażają swoje uwagi na zasadzie
bo jest łamane prawo myślę, że każdy pana Posła zrozumiał tak jak chce ja
zrozumiałem pana Posła że chodziło o to, że przepisy jeśli chodzi o
komunikację i jeżeli chodzi o pracę kierowców są niedoskonałe i być może
trzeba je zmienić natomiast taki sens przynajmniej ja nadaję wypowiedzi pana
Posła i to tyle.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-9
Przeciw
-9
Wstrzymało się - 2
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Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie
ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych
i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze
użyteczności publicznej.

Do pkt 10.28
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Mobilności dla
Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego", który został opracowany
jako niezbędny dokument by można było aplikować o środki unijne na
inwestycje związane z jak również z komunikacją miejską i jak również
drogowe, tak to jest powiązane. W związku z tym ten plan mobilności jest
dokumentem wymaganym, który został opracowany i jeszcze będzie dokonanie
jego podsumowania jak państwo wiecie. Dokonała tego Politechnika Krakowska
pod przewodnictwem pana Profesora Szaraty a dzisiaj zespół, opracowujący w
osobach pana doktora Waldemara Bauera Prodziekana Politechniki Krakowskiej
i pani Katarzyny Nosal. Bardzo proszę panie Przewodniczący o udzielenie głosu
celem przybliżenia tego dokumentu (materiał w załączeniu).
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-16
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXXII/676/2016 z dnia 20
października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu Mobilności dla Miasta
Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego".

Do pkt 11
Interpelacje załączone do protokołu złożył Radny:
- Marian Kubik
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Do pkt 12
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec
Ja mam zapytanie do pana Przewodniczącego, ale na początku chciałem panu
podziękować i pracownikom Urzędu Miasta. Panu za to, że chyba skutecznie
pan zadziałał, a pracownikom Urzędu Miasta, że sprawnie dokonali wymiany
sprzętu do głosowania dzięki temu już mogę głosować przeciw. Do tej pory był
problem. A teraz pytanie panie Przewodniczący ja cieszę się bardzo, że
zapraszamy na nasze spotkania osoby ze świata sportu, kultury które promują
nasze Miasto i publicznie w różnych miejscach przyznają się do tego, że są
kielczanami szkoda, że nie wszystkich i teraz powiem dlaczego? Chciałbym
usłyszeć odpowiedź pana Przewodniczącego na ten temat, a mianowicie na
przed ostatniej Komisji Sportu zaproponowaliśmy, żeby zaprosić na jedną
z sesji i podziękować za wspaniałą postawę sportową w czasie Igrzysk
Olimpijskich Karolowi Bieleckiemu, który został królem strzelców tego turnieju
piłkarskiego i zwróciłem się z prośbą do pana Władysława Burzawy jako
Przewodniczącego, żeby tą informację przekazał, no i dzisiaj byłem troszeczkę
zaskoczony, że wśród tak zacnego grona osób którym dziękowaliśmy nie było
Karola Bieleckiego, osoby wybitnej zasłużonej dla naszego Miasta i dlatego
chciałbym usłyszeć od pana Przewodniczącego dlaczego tak się stało?
Następnym razem będę chyba pisał pisma bo może wtedy, może to nie uwaga?
Bo nie podejrzewam pana Przewodniczącego, że to działanie celowe. Dziękuję
bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja powiem tak, nieoficjalnie coś słyszałem, ale przyznam się szczerze może
Władek będzie na mnie zły, ale nic oficjalnie nie wiedziałem. Przykładem tego
Asia Winiarska kiedyś zgłaszała kandydaturę Mateusza Bieńka trochę to trwało
ale z różnych przyczyn gdzieś tam mieliśmy pewną blokadę, ale udało się no ja
oczywiście jestem jak najbardziej za i pewnie pan Prezydent również, żeby
wybitną postać jaką jest Karol Bielecki uhonorować. Ja to tak traktuje jako
swego rodzaju formalny wniosek i zrobimy wszystko, żeby oczywiście Karola
uhonorować. Przepraszam Władysławie.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Jedna rzecz, apeluję do państwa Radnych, ale jak to nie poskutkuje to poproszę
chyba pana Przewodniczącego o interwencję. W zeszłym miesiącu napisał do
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mnie mieszkaniec Poznania. Turysta który był w Kielcach i poprosił mnie o
wskazanie mu miejsca, gdzie żeby znaleźć kontakty do wszystkich Radnych,
głównie kontakty e-mailowe, telefoniczne. Wysłałam mu oczywiście link z
naszej strony internetowej Urzędu Miasta i słusznie pan zauważył że brakuje
kontaktów do bodajże sześciu Radnych. Ja na drugi dzień zobowiązałam się
dzwoniłam do Biura Rady chcąc pozyskać te kontakty ale Biuro Rady też ich
nie posiada. No było mi wstyd autentycznie było mi wstyd. Już nie ważne jest w
tym momencie tylko cieszę się, że nikt z mojego Klubu natomiast bardzo proszę
szanowni państwo uzupełnijcie te kontakty bo to naprawdę nie najlepiej
świadczy o całej Radzie, że jest grupa Radnych bodajże sześcioro, czy sześciu
bo to chyba sami panowie, z którymi nie ma możliwości skontaktowania się no
bo nie można znaleźć do nich kontaktów więc wydaje mi się, że na półmetku
kadencji już te informacje się powinny znaleźć. Dziękuję
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja powiem tak, ach ci faceci. Ale oczywiście ja się podpisuje tez pod tym bo też
miałem takie wnioski. I tu apel do wszystkich Radnych, również do tych
nieobecnych mam nadzieję, że przekażecie państwo, że rzeczywiście nie ma
kontaktu, nie ma nawet numeru telefonu, nie tak to powinno wyglądać. A
zmusić nikogo nie mogę chociaż sobie to sprawdzę. Ale naprawdę powinny być
te kontakty więc apeluję i mam nadzieję, że to się w bardzo szybkim czasie
poprawi
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Ja jestem przekonany, że mówiłem panu Przewodniczącemu o panu Bieleckim
ponieważ pani Winiarska również mnie prosiła o panu Bieńku o przekazanie itd.
Pan Bieniek został uhonorowany ale myślę, że pan Bielecki również zostanie
uhonorowany, na pewno prawda panie Przewodniczący? To jest jedna sprawa, i
nie wiem szanowni państwo czy nie musimy powołać jakiejś komisji etyki przez
pięć kadencji żeśmy przeżywali, to znaczy ja przeżywałem. Różne były te koleje
losu różnie się zachowywaliśmy ale spotykamy się dwa razy w miesiącu, trzy
razy w miesiącu widzimy się itd. Ale każdy z nas chce w jakiś sposób zaistnieć i
tu są media i takie wycieczki słowne, że ktoś jakiś ma stan zdrowia itd. to
słuchajcie no nie licuje z powagą Radnych. Ja nie wiem, ja myślałem, że ten pan
Radny zostanie, że jeszcze przeprosi a on poszedł pisać tą rezolucję drugą i po
prostu nie ma czasu i jutro w mediach będzie, że druga rezolucja już jest
napisana, a my no obrażamy się szanowni państwo tak, że bardzo państwa
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proszę reagujmy na to jakąś dezaprobatą, porozmawiajmy w klubach nie
możemy się obrażać. Proszę się nie obrażać, że to powiedziałem. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni państwo jeszcze chwilę wytrzymajmy bo jeszcze będę miał jedną
sprawę. Odnośnie tego co Przewodniczący Władysław powiedział, oczywiście
ja biorę wszystko na sienie, niewątpliwie Karola Bieleckiego w najbliższym
czasie uhonorujemy to nawet bez dwóch zdań. Odnośnie tego co teraz Władek
powiedział to też pełna zgodność. Troszkę zjeżdżamy w dół z poziomem
dyskusji. Teraz ważna informacja. Szanowni państwo proszę Szefów Klubów
o pozostanie tuż po sesji tutaj w okolicach mównicy bo chciałem, żebyśmy
sobie ustalili termin spotkania w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta. Powiem
tak kolejna sesja zwyczajna odbędzie się w dniu 17 listopada, natomiast tak jak
żeśmy sobie wcześnie powiedzieli ustalimy kiedy będzie sesja ewentualnie
nadzwyczajna w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Szanując czas i jednakowoż nasze zaangażowanie ja bym prosiła o sprawdzenie
obecności i zaprotokołowanie ilu Radnych było do końca sesji? Dziękuję
uprzejmie.

Do pkt 13
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXII sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 20 października 2016 roku.

Protokołowała
Joanna^ciegienny

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Kozak
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