Protokół Nr LX/2018
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 13 września 2018, w godz. 9.20 - 11.00
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych.

Do pkt. l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram LX sesję Rady Miasta Kielce w dniu 13 września 2018 roku.
Uczcijmy minutą ciszy pamięć zmarłych w sierpniu: Jerzego Adamskiego
byłego radnego dwóch kadencji, byłego prezesa Wodociągów Kieleckich oraz
Bronisława Opałko artysty, satyryka, kompozytora, autora tekstów.
Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, 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 prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
Do pkt.2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesję,
uzgodniony w dniu 5 września 2018 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 Pana Prezydenta o dokonanie zmian w porządku obrad
dzisiejszej Sesji, a mianowicie:
I.
wycofanie z porządku obrad:\

1) Projektu uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Księdza
Piotra Ściegiennego nr264 B.
II.
wprowadzenie do porządku obrad:
1) projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Stefana Żeromskiego oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
2) w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do
złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinasowanie środkami z „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019" zadania inwestycyjnego pn. „rozbudowa ul. Wojska Polskiego w
Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna
nr 301430T) - Etap I (odcinek od km O + 750 do km l +208,56).
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Nie widzę.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian
w porządku obrad dzisiejszej sesji.
I.

Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej
położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego nr 264 B.

Głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego nr
264 B.

II.
1) wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Stefana
Żeromskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy,
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Stefana Żeromskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy,

2) wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w sprawie wyrażenia zgody
na prowadzenie działań zmierzających do złożenia wniosku aplikacyjnego
o dofmasowanie środkami z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" zadania inwestycyjnego pn.
„rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul.
Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 30143OT) - Etap I
(odcinek od km O + 750 do km l +208,56).
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do złożenia
wniosku aplikacyjnego o dofmasowanie środkami z „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" zadania
inwestycyjnego pn. „rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od
ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) -

(odcinek od km O + 750 do km l +208,56).

Etap I

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,
jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, poddam pod głosowanie porządek
uwzględniający zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad, uwzględniający zmiany.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej i służby w Wojskach
Ochrony Terytorialnej.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu
26.07.2018 r.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
6. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok.
7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych na 2017 rok
składanych Prezydentowi Miasta Kielce.
9. informacja nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok
składanych Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
10. Informacja Prezydenta Miasta Kielce:
o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2018 roku,
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za I
półrocze 2018 roku,
o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku
przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej Miasta Kielce.
11. Podjęcie uchwał:
1.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2018 - 2045;
2.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2018 rok;

3.zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym;
4.zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
5.w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce
w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce;
6.w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do
złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach
na odcinku od ul. Miodowieża do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr
301430T) - Etap I (odcinek od km 0+750 do km 1+208,56);
7.zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach;
8.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które
gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów,
przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
9.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz
szczegółowe warunku przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagradzania;
lO.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki
organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce,
11.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
12.zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli wybranych przez
Radę Miasta Kielce do Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie
jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjne - Opiekuńczy w
Kielcach,
13.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej podmiotu
leczniczego w formie jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjne Opiekuńczy w Kielcach,
14.zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek im.
Aleksandra Kamińskiego „Kamyk" w Kielcach,
15.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
„KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IY.2.2: U ZBIEGU ULIC

WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKLI" na obszarze miasta
Kielce;
ló.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE - ZACHÓD OBSZAR IV. 1.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej - parking
wielopoziomowy";
17.w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu położonego w budynku
znajdującym się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 6;
18.w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości
Miasta Kielce;
19.w sprawie nabycia udziału w prawie własności nieruchomości
zabudowanej, położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej (dz. nr 583);
20.w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Na Ługach (dz. nr 1043/1);
21 .w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
w Kielcach przy ulicy Jana Kamińskiego (dz. nr 394/47, dz. nr 394/48);
22.w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny
nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Wrzosowej;
23.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Bodzentyńskiej oraz uchylenia uchwały Nr LVII/1283/2018 Rady Miasta
Kielce z dnia 5 czerwca 2018 r.;
24.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic
Wincentego Witosa i Wita Stwosza;
25.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
26.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Marszałkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. 815/9);
27.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Tuj owej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
28.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Pomorskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
29.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
30.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Rakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;

31.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
32.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
33.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 1235/1);
34.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 1235/2);
35.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 1223/12);
36.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei
Jerzego
Szajnowicza-Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
37.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei
Jerzego
Szajnowicza-Iwanowa
oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy(cz. dz. nr 479/27);
38.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Zamenhofa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
39.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicach
Kalcytowej i Dolomitowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy;
40.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
41.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicach
Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
42.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Stefana Żeromskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
43 .w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego „Cedzyna" w Kielcach.
12.Interpelacje i zapytania.
13.Sprawy różne i wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad.

Do pkt. 3

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zapraszam na mównicę pana ppłk Mirosława Smerdzyńskiego
Komendanta Uzupełnień w Kielcach

Wojskowego

Wojskowy Komendant Uzupełnień pan ppłk Mirosław Smerdzyński
Dzień dobry Państwo, ppłk Mirosław Smerdzyński Wojskowy Komendant
Uzupełnień w Kielcach (jak pan Przewodniczący mnie przedstawił).Szanowni
Państwo, zbliżamy się do takiego gorącego okresu, gdzie Państwo będziecie
bardzo często spotykać się z mieszkańcami i stąd moja wizyta. Chciałem prosić
Państwa radnych, wszystkich, którzy uczestniczą w tej sesji o rozpropagowanie
tej informacji o tym, że wojsko poszukuje ochotników, poszukujemy
ochotników do służby przygotowawczej, do zawodowej służby wojskowej oraz
do służby w tej naszej 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,
która właśnie obecnie szkoli się na poligonie w Nowej Dębie, miał być również
z nami pan płk Barański, ale ze względu na to, nie mógł dojechać. Szanowni
Państwo, już od 2009 roku, jak Państwo o tym wiedzą, a szczególnie Ci, którzy
służyli w zasadniczej służbie wojskowej, nie mamy zasadniczej służby
wojskowej. Wszystko w wojsku opiera się na ochotniczych formach służby
wojskowej, i stad też, moja prośba, szukamy ochotników. Wojskowa Komenda
Uzupełnień szuka ochotników do tych różnych form służby wojskowej, powiem
tak, mamy bardzo duże potrzeby, szczególnie teraz w zakresie zawodowej
służby wojskowej w korpusie szeregowych, tutaj, może powiem, że na razie na
terenie województwa świętokrzyskiego, oprócz centrum ONZ-u i oprócz
batalionu w Sandomierzu, nie mamy jednostek wojskowych. Powstaje teraz (co
prawda) ta 10 Brygada Świętokrzyska, ale jest ona dopiero formowana i wtedy
nasi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, czy Kielc będą mogli tu
służyć na miejscu. Teraz do tej służby wysyłamy daleko w Polskę, czy to
Świętoszów, czy to nad morze, czy na północ Pomorza itp., itp. Na tą chwile nie
mamy, nie możemy zapewnić tym ludziom na miejscu służby i dlatego szukamy
tych ludzi, potrzebujemy ich, szczególnie do zawodowej służby wojskowej w
korpusie szeregowych. Powiem, że taki szeregowy zawodowy zarabia około 3
tysiące dwieście złotych, tutaj jeśli chodzi o żołnierzy, my nie mamy tego
podatku trzydziestu kilku procentowego, mamy tylko osiemnaście procent. Do
tego dochodzą jeszcze, takie różne sprawy typu : za brak kwatery, mieszkania i
to tez jest kilkaset złotych. W porównaniu do innych służb, czy to straż
pożarna, czy to policja ten najniższy stopień, czyli u nas szeregowy zawodowy,
jest to taka niezła pensja. Myślę, ze to, też jest tutaj powód to tego, żeby ci

ludzie zgłaszali się. Poza tym, dużo ludzi z tych młodych chce wiązać się z
wojskiem, ze względu i na patriotyzm, ale tez ze względu na to, że kochają
wojsko, chcą się rozwijać i chcą również służyć dla ojczyzny. Chciałem, tylko
jeszcze powiedzieć Państwu, że szukamy tez ochotników do 10 Brygady
Świętokrzyskiej Obrony Terytorialnej, większości Państwo znacie pana płk
Barańskiego, jest to człowiek, tutaj z naszych stron z powiatu starachowickiego.
Generalnie, teraz na poligonie jest około 200 osób, które już się szkolą, pierwsza
przysięga będzie 23 września czyli dosłownie za kilkanaście dni. Szukamy tutaj,
tez ochotników i być może nie wiedzą wszyscy Państwo, to jest służba
weekendowa. Tutaj za przebywanie w tzw. gotowości miesięcznej, albo w ogóle
w tej gotowości, otrzymuje się raz na miesiąc około 500 zł. Dwa dni ćwiczeń,
jeden tydzień w miesiącu, nie jest to wielkie obciążenie, tym bardziej, że tutaj
wojska obrony terytorialnej wyszły jak by naprzeciw tym wszystkim pytaniom,
a raczej zapotrzebowaniu społecznemu, żeby nie kolidowały te zajęcia, ta
służba, z pracą i dlatego jest ten jeden weekend w miesiącu. Oczywiście za
ćwiczenia wojskowe tak jak też ci żołnierze w Nowej Dębie otrzymują
gratyfikację
pieniężną,
oczywiście
wyżywienie,
zakwaterowanie,
umundurowanie, tak jak w każdej naszej służbie wojskowej jest bezpłatne , jest
na koszt MON- u. Tak więc, jeżeli możecie Państwo, bardzo proszę o
rozpropagowanie mojej prośby, zostawiłem Państwu ulotki i takie plakaty, tam
są numery telefonów do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach,
niedaleko, ul. Wesoła 29. Bardzo proszę o odwiedzenie strony internetowej, tam
można poczytać w różnych zakładkach o wszystkich formach służby wojskowej
i oczywiście zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień, gdyby były
jakieś pytania (nie przedłużając) służę swoją osobą, mogę odpowiedzieć teraz
Państwu.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Na razie, nie ma pytań, ale widziałem, że zainteresowanie jest, myślę, że z grona
radnych będą ochotnicy.
Wojskowy Komendant Uzupełnień pan ppłk Mirosław Smerdzyński
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, serdecznie dziękuję za możliwość
wystąpienia przed Państwem, życzę spokojnych obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Kilkoro z nas, kończy kadencję, to kto wie.

Do pkt. 4

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 26 lipca 2018 roku. Radny oraz każdy
uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do
rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, iż nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do
protokołu.
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która
odbyła się w dniu 26 lipca 2018 roku.
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła
się w dniu 26 lipca 2018 roku.
Do pkt. 5-6

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
1) Dziękuję radnym: Mariannie Noworyckiej - Gniatkowskiej, Tadeuszowi
Koziorowi oraz Władysławowi Burzawie za honorową asystę sztandaru
Rady Miasta Kielce podczas uroczystości upamiętniających 66. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu l sierpnia.
2) Informuje Państwa, iż z dniem 17 sierpnia rezygnację z członkostwa
w Klubie Radnych Platformy Obywatelskiej zgłosiła Pani radna Joanna
Winiarska.
3) Przypominam Państwu Radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych w terminie na 2 miesiące przed końcem kadencji.
Ostateczna data złożenia Przewodniczącemu Rady Miasta oświadczeń
upływa w dniu 17 września czyli w poniedziałek.
Informacja od wojewody, którą Państwo otrzymali wraz z drukami była
tylko materiałem pomocniczym wyjaśniającym datę złożenia i sposób
wyliczenia dochodów za 8 miesięcy.
4) Interpelacje między sesjami złożyli Radni;
- Joanna Winiarska,
- Witold Borowiec,
- Tadeusz Kozior,
- Jacek Michalski.
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Wypełniając obowiązek ustawowy uprzejmie informuję Wysoką Radę, iż
- wszyscy Radni wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczenia
majątkowego w terminie, to znaczy do 30 kwietnia 2018 roku,
- podczas
analizy
nie
stwierdziłem
nieprawidłowości
w złożonych oświadczeniach,
- kopie przedłożonych oświadczeń zostały przekazane do urzędów
skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania
składającego, oraz upublicznione na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej.
Do pkt.7\
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę teraz Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego
informacji o pracy między sesjami.

o przedstawienie

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Szanowni Państwo, w okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta
Kielce w dniu 26 lipca 2018 r. wydałem:
I. 46 zarządzeń dotyczących:
l.
2.

zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2018 rok - Nr 313/2018,

Nr 332/2018

zmian w

planie dochodów

na 201 8 rok -

3.

i wydatków

budżetu

Miasta

Kielce

Nr 298/2018 Nr 3(

'

>6/2018, Nr 318/2018, Nr 326/2018

zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018 rok
_ Nr 292/2018, Nr 299/2018, Nr 307/2018, Nr 314/2018, Nr 319/2018 , Nr 327/2018 , Nr 333/2018

4.

założeń projektu budżetu oraz kierunków
i gospodarczej Miasta Kielce na 2019 r. - Nr297/2018,

5.

wprowadzenia Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych
w Urzędzie Miasta Kielce i podległych Miastu Kielce jednostkach
organizacyjnych- Nr32<»2018,

6.

sposobu waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców
mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr 294/2018

polityki

?

społecznej

•>
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7.

ustalenia zasad opracowywania umów cywilno-prawnych i prowadzenia
Generalnego Rejestru Umów w Urzędzie Miasta Kielce - Nr310/20189

8.

wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi
kompleksowego ubezpieczenia Gminy Kielce wraz z podległymi
jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury i spółkami Prawa
handlowego-Nr316/2018,

9.

ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miasta Kielce uprawnionych
do wystawiania i otrzymywania faktur VAT- Nr 322/2018ł

10.

ustalenia czasu pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Miasta Kielce
_ Nr 291/2018

»

11.

zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu polityki
zdrowotnej pn.: "Program szczepień przeciw grypie na lata 2017-2020"
_ Nr 296/2018

•>

12.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie
od l października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność
w zakresie pomocy społecznej - Nr 303/2018?

13.

rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2018 r. zadań
publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz przyznania dotacji
podmiotom uprawnionym - Nr305/20185

14.

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób w okresie od l października 2018 roku do 30 kwietnia 2019
roku oraz przyznania dotacji podmiotom uprawionym - Nr335/20189

15.

wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego oraz w wyborze Prezydenta Miasta Kielce - Nr 324/20189

16.

wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce - Nr334/2018,
12

17.

powołania:
a) Zespołu do spraw opracowania założeń strategii rozwoju
elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych na terenie
Miasta Kielce -Nr336/2018'
b) Stałej Komisji Likwidacyjnej - Nr302/2018,
c) Zespołu do spraw organizacyjno-technicznego zabezpieczenia prac
związanych z wyborami do Rady Miasta Kielce, Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego oraz z wyborem Prezydenta Miasta
Kielce- Nr325/2018 ,
d) wspólnego inspektora ochrony danych w wybranych jednostkach
organizacyjnych miasta - Nr329/2018?
e) i określenia zadań Inspektora Ochrony Danych, Administratora
Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów Danych
Osobowych w Urzędzie Miasta Kielce - Nr330/2018,

18.

odwołania i powołania członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Kielcach oraz zmiany zarządzenia w sprawie
powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Kielcach - Nr331/2018?

19.

zmiany zarządzeń w sprawie:
a) ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń
powietrza na terenie Miasta Kielce _Nr295/2018,
b) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg
w Kielcach-Nr304/2018,
c) powołania Komisji do przeprowadzania kontroli dokonanych
remontów elewacji zewnętrznych budynków lub części tych elewacji
_ Nr 308/2018

•>

d) powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zaprzestania
produkcji rolnej na zgłoszonych przez podatnika gruntach gospodarstw
Nr309/2018
rolnych,
e) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie
od l października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące
działalność w zakresie pomocy społecznej _ Nr317/2018 9
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f) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali
przeznaczonych na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe
_ Nr 321/2018
ł

20.
21.

22.

g) oddania w administrację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kielcach części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Nr 328/2018
Janusza Kusocińskiego ,
uchylenia zarządzenia w sprawie określenia zasad planowania pracy
Nr323/2018
w Urzędzie Miasta Kielce ,
oddania w administrację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kielcach udziału w zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach
N
30 /2018
przy ulicy Kujawskiej 18 - «- « ,
powierzenia Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach nieruchomości
położonej przy ulicy Karola Olszewskiego w Kielcach do zarządzania
_ Nr 311/2018

5

23.

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz udziałów w prawie
użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
położonych w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego - Nr 30I/2018,

24.

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Krakowskiej
_ Nr 315/2018

25.

5

sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy:
a) Średniej-Nr293/2018'
b) Jacka Malczewskiego - Nr312/2018,

II.

III.

7 decyzji i 5 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
W okresie sprawozdawczym
Miasta Kielce.

przygotowałem 43 projekty uchwał Rady

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Witam w naszym gronie senatora RP pana Krzysztofa Słonia.
Do pkt. 8 -10
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Państwa, iż:
1.Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych na 2017 rok
składanych Prezydentowi Miasta Kielce.
2.Informacja nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok
składanych Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
3.Informacja Prezydenta Miasta Kielce:
- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2018 roku,
- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za
I półrocze 2018 roku,
- o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku przez
samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej Miasta Kielce,
zostały opublikowana na stronie dla radnych.
Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionych materiałów?
Nie widzę, w związku z czym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do
wiadomości przedstawione informacje.

Do pkt. 11
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych
Komisji, wszystkie projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad
dzisiejszej sesji uzyskały opinię, jeżeli jednak Przewodniczący Komisji
chcieliby omówić szczegóły opiniowania tych projektów, proszę aby przed
głosowaniem wpisali się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku
obrad.
Do pkt.l 1.1-2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę Panią Barbarę Nowak, Skarbnika Miasta o łączną rekomendację
projektów uchwał:
I.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2018 - 2045.;
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II.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce
na 2018 rok;
Zanim Pani zacznie, pani Skarbnik przekazuje teraz prowadzenie obrad panu
Przewodniczącemu Robertowi Siejce, ponieważ zarówno ja jak i
Przewodniczący Burzawa mamy bardzo pilne spotkanie w Urzędzie
Wojewódzkim, którego niestety nie udało nam się przesunąć na inną godzinę.
Teraz przejmuje prowadzenie obrad sesji Rady pan Przewodniczący Robert
Siejka.
Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Prezydenta Miasta
rekomenduję przyjęcie zmian w uchwale budżetowej Miasta na rok 2018,
zmiany, które proponujemy w tym projekcie zmniejszają plan dochodów
budżetu Miasta o kwotę 9.390.372 z ł , na zwiększenie planu dochodów ogółem
składa się saldo dochodów bieżących i majątkowych w taki sposób, że zwiększa
się plan dochodów bieżących o kwotę 5.640.617 zł: oraz zmniejsza się plan
dochodów majątkowych o kwotę 15.030.989 zł. Projekt zawiera również zmiany
związane z planem wydatków budżetu Miasta łącznie o 32.193.042 zł, na kwotę
tą składają się propozycje zwiększające plan wydatków bieżących o kwotę
5.993.558 zł. oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę
38.186.600 zł. Zmiany, które przedstawiłam Państwu przed chwilą powodują,
ze proponujemy również zmniejszenie planu przychodów Miasta o kwotę
22.802.670 zł. Projekt zawiera tradycyjnie (można powiedzieć) również plan
zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do
poniesienia w 2018 r., oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych
zaplanowanych do realizacji w roku 2018. Bardzo proszę o pozytywna opinię
dla proponowanych zmian i jednocześnie rekomenduje Państwu również
przyjęcie, uchwalenie zmian ujętych w projekcie zmieniającym Wieloletnią
Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2018 - 2045, zmiany, które tutaj
proponujemy, dotyczą przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, których zmiany są następstwem propozycji ujętych w
projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Kielce na 2018 rok. Bardzo proszę, również o opinię pozytywną dla
powyższych propozycji. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekty uchwał poddano pod głosowanie
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I.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 - 2045

sprawie

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX/1319/20182018 z dnia 13 września
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2018 - 2045.
II.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok

uchwałę

w

sprawie

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX/1320//2018 z dnia 13 września
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2018 rok.
Do pkt.ll. 3
Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Proszę Państwa, projekt uchwały, który Państwu rekomenduje wynika, jest
właściwie skutkiem zmian, które zaproponowaliśmy w uchwale zmieniającej
budżet, jak powiedziałam wcześniej, tam, wynikiem zmian dochodów i
wydatków jest zmiana po stronie przychodów. Otóż długoterminowy kredyt, na
który umowę mamy zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wcześniej
planowaliśmy, że będzie transza, która będzie musiała być pociągnięta na
pokrycie wydatków związanych z wkładem własnym w projekty
współfmansowane z pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej, że będzie
wynosił powyżej 90 milionów. Dzisiaj, w związku z tym, że wydatki
majątkowe zaplanowane na bieżący rok są przeniesione w części na rok 2019,
zmieniają się również transze i zmienia się transza na rok bieżący, zatem proszę
o przyjęcie tej zmiany i uchwalenie tej uchwały. Dziękuję.
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Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie
projektu
uchwały
w
sprawie
zaciągnięcia
długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

kredytu

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1321/2018 z dnia 13 września
2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim
Banku Inwestycyjnym.

Do pkt. 11.4
Dyrektor Wydziału Podatków pani Dorota Polak zarekomendowała
projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności
dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w uchwale dokonano zmiany
załącznika, który zawiera wykaz inkasentów opłaty skarbowej. Aktualizacja
polega na rezygnacji z funkcji inkasenta - jednego z pracowników urzędu
miasta. Dziękuje, proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia.
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i
terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1322/2018 z dnia 13 września
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności
dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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Dopkt.115
Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności
Gospodarczej pani Barbara Obara zarekomendowała projekt uchwały w
sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania w mieście Kielce w
wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, dla przeprowadzenia
zarządzonych na dzień 21 października wyborów radnych do Rady Miasta, do
Sejmiku Województwa oraz wyboru Prezydenta Miasta Kielce zgodnie z ustawą
kodeks wyborczy, zarządza się w Mieście Kielce utworzenie 11 odrębnych
obwodów do głosowania: w szpitalach, domach pomocy społecznej i areszcie
śledczym. Bardzo proszę o podjęcie uchwały zgodnie z określonym w
załączniku brzmieniem. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do
głosowania w mieście Kielce w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce.
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71323/2018 z dnia 13 września
2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania w mieście
Kielce w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce.

Do pkt.11.6
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Włodzimierz
Stępień
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
prowadzenie działań zmierzających do złożenia wniosku aplikacyjnego o
dofinansowanie środkami z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul.
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Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) - Etap I
(odcinek od km 0+750 do km 1+208,56);
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, przedstawiam
projekt uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie
działań zmierzających do złożenia wniosku - tak jak pan Przewodniczący
nazwał całą treść, nie będę tego powtarzał. Istotą tej uchwały jest danie
zielonego światła, wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających
do złożenia, jak mamy nadzieję w konsekwencji uzyskania dofinansowania
na modernizację, przebudowę, remontu ulicy Wojska Polskiego na odcinku
od ulicy Żeromskiego (przeprasza) na ulicy Miodowicza do ulicy
Tarnowskiej, przy czym pierwszy etap, od ulicy Żeromskiego do ulicy
Tarnowskiej - dofinansowanie środkami z programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Bardzo proszę o
parcie projektu tej uchwały, przyjęcie tej uchwały, bo w efekcie miasto
uzyska 3 miliony środków na realizację tego zadania, które wyceniamy na 7
milionów złotych. Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie
działań zmierzających do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie
środkami z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019" zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul.
Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul.
Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) - Etap I (odcinek od km 0+750 do
km 1+208,56);

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71324/2018 z dnia 13 września
2018 r., w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających
do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach
na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr
301430T) - Etap I (odcinek od km 0+750 do km 1+208,56);

Do pkt. 11.7
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Dyrektor Wydziału Edukacji Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska zarekomendowała projekt uchwały zmieniająca
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała dotyczy dostosowania
statutu do nowego zadania, które stoi przed Świętokrzyskim Centrum
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, a które jest związane z tworzeniem w
Kielcach Centrum Zdrowia Psychicznego. Zatem należy dostosować
również przedmiot działalności naszego Centrum do nowych działań. To
jest właściwie taka kosmetyczna poprawka, natomiast statut nadany już w
tym zmienionym brzmieniu stanowi załącznik do tej uchwały. Bardzo
proszę o podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej o nazwie Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i
Edukacji w Kielcach.

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71325/2018 z dnia 13 września
2018 r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Do pkt. 11.8
Dyrektor Wydziału Edukacji Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska zarekomendowała projekt uchwały zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia
dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym
planie oraz ich zatwierdzania;
Ta zmiana wywołana jest zmianą sieci szkół ponieważ zmieniamy tylko
załącznik, który sanowi wykaz jednostek uprawnionych do tworzenia
takiego rachunku dochodów, ponieważ została zlikwidowana jednostka pod
nazwą Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr l, dotychczasowa
Szkoła Podstawowa Nr 14 Specjalna została przekształcona w Zespół Szkół
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Specjalnych, ten załącznik trzeba było do nowego nazewnictwa i nowej
sieci dostosować.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym
rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków
nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania;

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1326/2018 z dnia 13 września
2018 r., w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia
dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym
planie oraz ich zatwierdzania;
Do pkt.11.9
Dyrektor Wydziału Edukacji Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska zarekomendowała projekt uchwały .zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe
warunku przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagradzania;
Ta uchwała jest uzupełnieniem poprzedniego projektu, który składaliśmy, a
który Państwo przyjęli na poprzedniej sesji. Główna ideą w przyjęciu
zmian - główna idea polegała na przekształceniu kwotowej na procentową
wysokość dodatku za warunki trudne dla nauczycieli pracujących w klasach
międzynarodowej matury, w oddziałach dwu- języcznych, ponieważ wtedy
przyjęliśmy 50% i 30 %, to stanowiło wprost przeliczenie dotychczasowej
wysokości, nie wzięliśmy pod uwagę, że przez prawie dziesięć lat
funkcjonowania, ta uchwała spowodowała, ze one praktycznie nie rosły. Jest
to taka korekta, jako zindeksowanie tej kwoty o te 5 %, tak, żeby tym
nauczycielom wyrównać te straty, jakie ponieśli w okresie, kiedy
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funkcjonowała wysokość kwotowa a nie procentowa, tak jak w przypadku
innych dodatków. Bardzo proszę o podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunku przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania;
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1327/2018 z dnia 13 września
2018 r., w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe
warunku przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagradzania;

Do pkt.ll. 10
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
pani Dorota Ławniczak zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne
pomocy społecznej na terenie miasta Kielce.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałam przedstawić projekt tej
nowej uchwały, dotyczy ona zmian, które wejdą w życie l października
2018 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych, takich kryteriów, które uprawniają osoby o
określonym dochodzie do bezpłatnej pomocy społecznej, te kryteria
zmieniają się w ten sposób, że dla osoby samotnie gospodarującej od l
października będzie to 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 528 zł. W
związku ze zmianą tych kryteriów, należało dostosować również zasady
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez
jednostkę organizacyjną pomocy społecznej na terenie miasta Kielce dla
osób, które nie kwalifikują się do bezpłatnej pomocy, ale kwalifikują się jak
gdyby ze względu na inną sytuacje do pobytu w takim mieszkaniu i będą
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ponosić częściowa odpłatność. Wprowadziliśmy tutaj w tych załącznikach
zasady odpłatności procentowe by uniknąć konieczności przy każdej
weryfikacji zmiany uchwały, dlatego rekomenduję Państwu przyjęcie tego
projektu uchwały. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych,
prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie
miasta Kielce.

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71328/2018 z dnia 13 września
2018 r., w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki
organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce.
Do pkt.11.11
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
pani Dorota Ławniczak zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
Ten projekt uchwały, wynika również ze zmiany, weryfikacji kryteriów
dochodowych uprawniających z korzystania z bezpłatnej pomocy, Rada
Gminy ma możliwość podwyższenia tych kryteriów do 150 %,w związku z
powyższym, osoba samotnie gospodarująca może ubiegać się o bezpłatną
pomoc w formie żywienia, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
przy dochodzie 1051 zł i 50 gr, natomiast osoba w rodzinie 792 zł, tutaj też
wycofaliśmy się z kwot konkretnych zlotowych i wprowadziliśmy tylko
kwoty procentowe by uniknąć konieczności weryfikacji w momencie, kiedy
następuje weryfikacja świadczeń, dlatego tez proszę o przyjęcie tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności,

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71329/2018 z dnia 13 września
2018 r., w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
Dopkt.11.12
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
pani Dorota Ławniczak zarekomendowała projekt uchwały .zmieniająca
uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta
Kielce do Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie jednostki
budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjne - Opiekuńczy w Kielcach,
Jedna z osób, która została przez Państwa wybrana do tej Rady Społecznej
była pani Dorota Wilczyńska, która zrezygnowała z tej funkcji, ponieważ
przeszła na świadczenie emerytalne, dlatego w miejsce pani Doroty
Wilczyńskiej proponujemy panią Katarzynę Wójcik, jest to pracownik
naszego ośrodka, który zastąpił panią Dorotę Wilczyńska na
dotychczasowym stanowisku, stad też jest to taka formalna zmiana w tej
uchwale i proszę Państwa o jej przyjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Kielce do Rady Społecznej
podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej o nazwie Zakład
Pielęgnacyjne - Opiekuńczy w Kielcach.

Za

-22

Przeciw

— brak

Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1330/2018 z dnia 13 września
w sprawie wyboru przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Kielce do
25

Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej o
nazwie Zakład Pielęgnacyjne - Opiekuńczy w Kielcach.
Do pkt.11.13
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
pani Dorota Ławniczak zarekomendowała projekt uchwały zmieniająca
uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej podmiotu leczniczego w
formie jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjne - Opiekuńczy
w Kielcach.
Konsekwencja poprzedniej uchwały, czyli jak gdyby zgody na zmianę
osoby, kandydata do tej Rady. W tej uchwale powołujemy panią Katarzynę
Wójcik, proponujemy powołanie pani Katarzyny Wójcik do Rady
Społecznej jako członka.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej o
nazwie Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Kielcach.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71331/2018 z dnia 13 września
w sprawie powołania Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie
jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w
Kielcach.
Do pkt.11.14
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
pani Dorota Ławniczak zarekomendowała projekt uchwały zmieniająca
uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek im. Aleksandra
Kamińskiego „Kamyk" w Kielcach.
Głównym powodem zmiany tej uchwały jest zmiana ustawy o pomocy
społecznej, art. 53 tej ustawy wprowadził nowe formy mieszkań
chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy
społecznej, a mianowicie mogą to być mieszkania chronione treningowe
albo mieszkania chronione wspierane, to zależy od tego jaka funkcję i rolę
maja pełnić. Do tych czas Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego
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„Kamyk" prowadził mieszkania chronione dla osób usamodzielnianych, to
się nie zmieniło, natomiast wprowadzamy dodatkowe nazewnictwo a
mianowicie: mieszkania chronione treningowe, bo taką formę te mieszkania
mają. Jednocześnie, w związku z tym, że wiele ustaw, które stanowią
podstawę do funkcjonowania tego zespołu otrzymało nowe teksty jednolite.
Wprowadzamy tutaj, tez w celu porządkowym, te nowe przepisy do nowego
statutu. W związku z powyższym, zasadnym jest przyjęcie tej uchwały.
Proszę Państwa o podjęcie w tej sprawie decyzji.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania
statutu Zespołowi Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk" w
Kielcach.
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71332/2018 z dnia 13 września
w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek im. Aleksandra
Kamińskiego „Kamyk" w Kielcach.

Do pkt. 11.15
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Pan Artur
Hajdorowicz zarekomendował projekt uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE OBSZAR IY.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO
POPIEŁUSZKLI" na obszarze miasta Kielce.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie przedstawiam
projekt planu miejscowego, już gotowy do uchwalenia, zarówno ten projekt
uchwały jak i następny jaki będę za chwile referował posiada pozytywną
opinie Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Ten
pierwszy plan, to jest (proszę o uruchomienie prezentacji) plan mówiąc
krótko pod laboratoria Głównego Urzędu Miar - taka potężna inwestycja
rządowa przygotowywana od dłuższego czasu. Teren u zbiegu Al. ks.
Jerzego Popiełuszki i ulicy Wrzosowej częściowo zainwestowane min w
Starostwo Powiatowe u Tu jest plan, który Rada, Rada chciała uchwalić w
kwietniu 2006 roku ,czyli dwanaście lat temu. W zasadzie można by tą
inwestycje realizować na bazie ustaleń tego planu, ale stwierdziliśmy aby
dmuchać na zimne, żeby stworzyć taką zmianę, która jest jakby szyta27

(mówiąc kolokwialnie) pod potrzeby Głównego Urzędu Miar. Tu jest
porównanie obu planów, jeśli chodzi o rysunek - widzicie Państwo, ze są
zmiany, po lewej stronie plan do dziś obowiązujący, po prawej stronie
propozycja zmiany - widać, ze od strony południowej jest mniejszy zakres
zieleni parkowych i chcieliśmy jak najwięcej przeznaczyć terenu pod te
laboratoria. Pojawia się dojazd z AL ks. Jerzego Popiełuszki w formie drogi
publicznej dojazdowej, która dalej od granicy Głównego Urzędu Miar
będzie kontynuowana jako droga wewnętrzna, także spięcie ulicy
Wrzosowej w punkcie dowolnym, w zasadzie, który się pojawi w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu i sporządzenia projektu budowlanego. Jeżeli
chodzi o konkurs to on trwa ,w poniedziałek sąd konkursowy będzie oceniał
pierwszy etap, drugi etap, do którego projektanci zostaną dopuszczeni,
rozstrzygnięcie jest planowane na połowę listopada razem z wyborem wizji,
projektu i projektanta i na pewno w połowie listopada na pewno Państwu
ten projekt przedstawimy. To powiększenie terenu pod usługi jest zgodne ze
studium (plansza podstawowa planu) cały teren U l jest przeznaczony pod
potrzeby w domyśle laboratorium Głównego Urzędu Miar (mówię w
domyśle, dlatego, że możemy funkcję określać podmiotowo (ta funkcja pod
przeznaczenie terenu jest bardziej ogólnie sformułowana). Odpukać jeśli
potrzeba by było innych inwestycji o podobnym charakterze to będą mogły
być zrealizowane. Tutaj delikatna zmiana (jeśli chodzi o redakcje
przeznaczenia)pojawiła się realizacja celów publicznych o dość szerokim
zakresie, a to po, żeby gdyby nie wyszły rozmowy (Wydział Gospodarki
Nieruchomościami prostuje stany prawne, wykupuje skrawki prywatne,
resztki gruntów) to będzie możliwość oczywiście wywłaszczenia> Jeśli
chodzi o wskaźniki, intensywności zabudowy terenu biologicznie czynnego,
wysokości zabudowy to zostały one trochę zmienione i tu trzeba
powiedzieć, że jest większa elastyczność. Większy zapas dla bardzo
skomplikowanej i nietypowej technologicznie funkcji dla wielu kubatur (to
może być zestaw osobnych laboratoriów całkowicie niezależnych, to może
być zrobione jako jeden budynek. Bardzo nam zależy ( stąd konkurs) na
tym, aby to się ładnie wpisało w krajobraz, w każdym razie jest
powiększona intensywność zabudowy, z dużym zapasem. Lekko
zmniejszony o 5 % ten teren biologicznie czynny wymagany i powiększona
wysokość zabudowy z 16 -20 na 28 metrów. W jednym miejscu pojawi się
dominanta, to jest cos w rodzaju wieży ciśnień stąd te 40 m. To jest kilka
metrów sześciennych wody, gdzie laboratoria muszą uzyskać dość wysokie
ciśnienie, to może być na dachu, to może być jako wolno stojący obiekt,
stąd te 40 metrów, ale to jest dosłownie jeden punkt w całym tym obszarze.
Oczywiście plan uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia instytucji i
organów. I to wszystko, jeśli są jakieś pytania to chętnie odpowiem. Bardzo
proszę o przyjęcie tej uchwały.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Panie Dyrektorze, uważam, że historycznie trochę się źle stało, ze ten grunt,
który kiedyś był gruntem na medal, dzisiaj przybiera taki kształt ( akurat w
tym miejscu pod Telegrafem) to kiedyś było przeznaczone pod tereny
rekreacyjne, to jest już za nami. Chciałbym uzyskać takie potwierdzenie, że
budynki, które tam będą budowanie będziecie Państwo, taką pieczę trzymać,
aby ten konkurs tak rozpisywać, żeby te budynki nie zaingerowały w
krajobraz. Jest to jedno z cenniejszych miejsc w Kielcach, również pod
względem krajobrazowym, a szczególnie teraz kiedy Pan mówi o tej 40 m
wieży. Czy to, w tym miejscu, nie będzie ze sobą kolidowało? Chciałbym
uzyskać takie zapewnienie, że na pewno Wydział dołoży wszelkich starań,
żeby o ten krajobraz w tym miejscu zadbać.
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Pan Artur
Hajdorowicz
Tam nie było rekreacyjnego przeznaczenia terenu, jak mówiłem w zasadzie
można było zrealizować tą inwestycje w oparciu tego planu, który
obowiązuje. Tylko, ze on wiekowy jest, nieaktualny. To było podobne
przeznaczenie, tam nawet produkcja przemysłowa wysokich technologii
mogła być realizowana. Teren był przeznaczony pod zabudowę. Powiem
Państwu te czasy 2002 -2006, kiedy został uchwalony ten plan była
rozważana lokalizacja Parku Technologicznego. Przeznaczenie się nie
zmienia, zostaje takie jakie było, od dwunastu lat, tyle, że niuanse w
ustaleniach, we wskaźnikach i aktualizacja prawna, takie kosmetyczne
zabiegi. Natomiast jeśli chodzi o krajobraz, dominanty się nie boimy Tą
„więżę ciśnień", szczególnie w krajobrazie takim pofałdowanym,
górzystym, dominanty bardzo dobrze robią. W Kielcach mamy wiele takich
przykładów, samemu inwestorowi, czyli osobiście pan Prezes Głównego
Urzędu Miar bardzo jest zainteresowany, żeby to była spektakularna pod
względem krajobrazu i architektury inwestycja. Studiował z dystansu widok
ze wszystkich możliwych punktów. Te dwa etapy, ta pierwsza to jest skala
urbanistyczna, będziemy w poniedziałek i wtorek oceniać. Dopiero drugi
etap to jest skala architektoniczna, technologiczna i funkcjonalna. W
regulaminie konkursu bardzo duży nacisk został położony na wpisanie się w
krajobraz.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie

Głosowanie projektu uchwały w
sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE OBSZAR IY.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO
POPIEŁUSZKLI" na obszarze miasta Kielce.
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Za

-19

Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71333/2018 z dnia 13 września
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
„KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IY.2.2: U ZBIEGU ULIC
WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKLI" na obszarze miasta
Kielce.
Do pkt.11.16
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Pan Artur
Hajdorowicz zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
„KIELCE - ZACHÓD - OBSZAR IV. 1.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul.
Podklasztornej - parking wielopoziomowy".
Bardzo proszę o prezentację, tu Panie Przewodniczący, Państwo Radni w
pierwszym rzędzie chce zameldować do protokołu, że do projektu uchwały
wkradł się (taki oczywisty błąd redakcyjny), to jest zły symbol terenu, w
tytule uchwały w §1 ust l, w drugim akapicie uzasadnienia jest symbol
terenu IV. 1.2 a powinno być V.7.2.To jest taka sytuacja, że ten projekt planu
to jest uchwała intencyjna, a to jest przystąpienie do pracy, do szeroko
zakrojonych konsultacji, dyskusji publicznych. Prezydent przedstawia
projekt uchwały o przystąpieniu do planu na wniosek Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Armatury". Przypomnę Państwu, że kiedy
konsultacje prowadziliśmy w/s. tzw.
.parkingów na obrzeżu osiedli
wielorodzinnych, to w momencie, kiedy mieszkańcy się nie zgodzili na
lokalizacje róg ulicy Grunwaldzkiej i Jagiellońskiej, zgłosiło się osiedle
Podkarczówka (że to miejsce chcą zająć). Tam była formuła dwu funkcyjna.
Tu nie ma mowy o formule, to jest plan. To jest gwarant tego, że pod
względem prawnym (jeżeli taki plan by był uchwalony) nie zależnie od
momentu montażu finansowego i formuły realizacji, plan jest gwarancją, że
inwestycja od strony prawnej zostanie przeprowadzona. To jest ten
istniejący parking Państwo widzicie - na dole ulica Krakowska, do góry
ulica Podklasztorna (tak jak 13 jeździ) istniejący parking, po prawej stronie
mamy fragment hali sportowej (w zarządzie MOSiR-u), dojazd na
przedłużenie do tej hali ulicy Kalcytowej - to są granice tego planu(za
chwile się one wyjaśnią, jeśli pokaże własnościówke)— ten teren najbliżej
ulicy Podklasztornej tam gdzie jest wjazd, to jest pod zarządem „Armatur")
dalej jest 1/3 terenu własność gminy Kielce, polowa istniejącego parkingu,
dalej w kierunku zachodnim, fragment terenu gminy Kielce zarządzanego
przez MOSiR Ten istniejący parking naziemny, który ma być spiętrzony, ma
być też wydłużony w kierunku hali. Nie da się ukryć, ze jeżeli są imprezy
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sportowe to ten parking jest bardzo obłożony. Tu będzie wielu
użytkowników, będą mieszkańcy, ale będą też goście imprez sportowych ,z
pobliskiego Uniwersytetu (...) tak to wygląda z przeciwległego narożnika.
Zgodność ze studium a przede wszystkim zgodność z takim quasi planem
(to jest fragment załącznika graficznego) do rozporządzenia RZGWU w
Krakowie w sprawie ochrony ujęć wody w strefie pośredniej i ten teren jest
przeznaczony pod komunikację (kiedyś tu była - w latach 70 pętla
autobusowa projektowana). Te ustalenia działają do końca tego roku i w tym
momencie też jesteśmy z nimi zgodni. A potem, tez będzie nieco większa
swoboda. Pokażę Państwu, to jest luźna przymiarka oczywiście sporządzona
na potrzeby dyskusji publicznej, która się odbyła na osiedlu. Czyli jest
parter nieco wydłużone, czyli jest parter, pierwsze piętro i dach. To są w
zasadzie trzy poziomy, gdyby to w takim kształcie zrealizować, to mieści
się tutaj około 320 miejsc postojowych. Wielkość parkingu to oczywiście
przed nami, będzie dyskusja publiczna, będą opinie stanowiska,(tutąj te
rampy, które stanowią komunikację pionową między piętrami trzeba
poprawić tą koncepcję i zlokalizować od ulicy Krakowskiej tak żeby od
strony budynku była cisza ,spokój. Wydaje nam się, ze ten parking w tym
kształcie, będzie też lokalnie pełnił rolę ekranu akustycznego od
rzeczywiście uciążliwej hałasowe ulicy Krakowskiej.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, my ten temat
poruszaliśmy (tu mnie Pan uspokoił) mieszkańcy, którzy mieszkają w
okolicach planowanej inwestycji, byli tacy rozżaleni, ze do tej pory nie
mogli ani rozbudować swoich posesji ani wybudować nic nowego, z tego co
zrozumiałam w naszej rozmowie prywatnej, jak i dzisiaj, rozporządzenie
RZGWU obowiązuje tylko do końca tego roku? Czy dobrze zrozumiałam ?
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Pan Artur
Hajdorowicz
Żeby być precyzyjnym, co tak nie jest, rozporządzenie nr5/2005 RZGWU
(jest potrzeba chronić strefę zasilania tych ujęć wodnych) ono zawiera coś w
rodzaju planu miejscowego, czyli jest załącznik graficzny, poza takimi
twardymi ustaleniami, które wynikającego z prawa wodnego (określona
powierzchnia przepuszczalna, podłączenie do kanalizacji, zakaz
magazynowania niebezpiecznych substancji, nawożenia itp.). Załącznik
graficzny precyzuje tez funkcję, czyli usługi, funkcja podstawowa to było
zrobione na bazie jeszcze takich planów, które funkcjonowały jeszcze pod
koniec zeszłego tysiąclecia, dawnego planu ogólnego, dawnego planu
Karczówka. Prezydent Miasta Kielce od mniej więcej 5 lat prowadzi
intensywne rozmowy z RZGWU na ten temat, bo te ustalenia są bardzo
nieaktualne i bardzo przeszkadzają, nie tylko właścicielom działek ale i
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miastu, jeśli chodzi o inwestowanie, żeby tą warstwę takich przeznaczeń
planistycznych po prostu usunąć z tego rozporządzenia. To się zakończyło
takim sukcesem, to wspólnie z wodociągami Kieleckimi i RZGWU były
analizy, raporty, że RZGWU zdecydowało się na taką etapową zmianę.
Pierwszy etap został dokonany (bo półtora roku temu wprowadzono zmianę
rozporządzenia). Według tych regulacji, załącznik graficzny, którego
fragment (przed chwilą pokazywałem), który tak wiąże ręce w niektórych
miejscach, przestaje działać z końcem tego roku, co nie znaczy, że
rozporządzenie przestaje działać. Te twarde zapisy wynikające z prawa
wodnego dalej będą obowiązywać, natomiast znika to, nieszczęsne
przeznaczenie funkcjonalne poszczególnych działek, to nie wiele ma
wspólnego z ochroną zasobów wodnych. Od nowego roku, od l stycznia
2019 ten gorset funkcjonalny znika. Wiem, że to chodzi o te (jesteśmy w
kontakcie) trzy nieruchomości w pobliżu, tam właśnie, te ustalenia
funkcjonalne przeszkadzają tym właścicielom w inwestowaniu i
zagospodarowaniu, ale myślę, ze wytrzymają do Sylwestra i Nowy Rok
zaczną z większym optymizmem.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR IV. 1.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej
- parking wielopoziomowy".

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1334/2018 z dnia 13 września
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE - ZACHÓD OBSZAR IV. 1.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej - parking
wielopoziomowy".

Do pkt. 11.17
Zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego pani Justyna
Lichosik zarekomendowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
podnajem lokalu położonego w budynku znajdującym się w Kielcach przy
ulicy Olszewskiego 6.
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Szanowny Pani Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, chciałabym
przedstawić projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na podnajem
lokalu położonego w Kieleckim Parku Technologicznym, który się nazywa
Orange Inc. Pani Jolanta Smorąg prowadząca działalność pod nazwą JOT_ES PREPRESS jest najemcą w Kieleckim Parku Technologicznym już od
ponad sześciu lat. Cały czas wynajmuje lokal o powierzchni 115 m2. Jej
kluczowym klientem, kontrahentem jest spółka LSC COMMUNICATIONS
EUROPĘ dla której do tej pory była wykonawcą produktów, usług
polegających na przygotowaniu katalogów, broszur, ulotek w technologii
cyfrowej i offsetowej. Firmy zacieśniły współpracę i chcą na dzień
dzisiejszy przygotowywać nowe produkty i usługi, wzajemnie kooperując.
Będą wykorzystywać elementy tzw. rozszerzonej rzeczywistości i w pełni
unikatowego zautomatyzowanego przepływu danych. Produkcja tych
katalogów, wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość jest wieloetapowa i
składa się z wielu podprocesów, które firmy wykonują wymiennie. Jeżeli te
firmy zostaną ulokowane w jednym lokalu i będą mogły ściśle ze sobą
współpracować, proces będzie mógł być wykonywany szybciej, sprawniej i
efektywniej, dlatego też, proszę Państwa o podjęcie niniejszej uchwały, co
umożliwi kooperacje tych dwóch firm.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podnajem
lokalu położonego w budynku znajdującym się w Kielcach przy ulicy
Olszewskiego 6.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1335/2018 z dnia 13 września
w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu położonego w budynku
znajdującym się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 6.
Dopkt.11.18
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował
projekt uchwały w sprawie zasad
wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce
Proszę Państwa, wszystkie uchwały posiadają pozytywna opinię Komisji
Gospodarki Nieruchomościami i Przestrzennej, to jest ta uchwała, która
pozwoli uniknąć tych detalicznych, drobnych uchwał wydzierżawienia,
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wydłużenia, wydzierżawienia altan śmietnikowych, które na tej sesji jeszcze
są, być może jeszcze będą na następnej, bo jeśli Wysoka Rada podejmie tą
uchwałę teraz, to ona wejdzie zapewne za miesiąc, dwa, bo to jest akt prawa
miejscowego, będzie musiała być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym.
Rada tutaj, nie jest pozbawiana żadnych istotnych prerogatyw swoich, bo
właściwie ogranicza się do pewnych przedłużeń, już istniejących oraz do
dzierżaw terenów zielonych, ogrodów przydomowych, terenów przy
wspólnotowych, altan śmietnikowych itp. Była szeroko omawiana na
Komisji. Bardzo proszę o podjęcie. Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zasad wydzierżawiania i
wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71336/2018 z dnia 13 września
w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta
Kielce
Do pkt.11.19
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia udziału w
prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy
ulicy Zamkowej (dz. nr 583).
No tak, pałacyk, szeroko komentowany już, rzecz tego typu, nabywamy
udział, jest to mniej więcej 1/4 z 4/5,czy li, to co mają ci prywatni
właściciele. Udało nam się (na dzień dzisiejszy) porozumieć z tą osobą,
która ma ten właśnie udział, jest to uchwała kluczowa. To pozwoli nam
oddalić całkowicie niebezpieczeństwo niebytności Domu Środowisk
Twórczych. Są też, rozmowy idące w dobrym kierunku, z resztą tych
pozostałych właścicieli. Co najważniejsze, w tej uchwale, cena za tę
nieruchomość, to jest w przeliczeniu (kupujemy udział) Państwu powiem
tj. mniej więcej tysiąc trzysta złotych za metr kwadratowy tej nieruchomości
zabudowanej całym tym kompleksem pałacowym. Najważniejsze to to, że
to porozumienie, które udało nam się zawrzeć (jeśli Państwo radni
zdecydują się je wesprzeć) to uwzględnia w tej cenie także rozliczenie
wszelkich roszczeń, wszystkich nakładów, które Skarb Państwa przez te
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wszystkie lata ponosił na tej nieruchomości. Bardzo proszę o podjęcie tej
uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia udziału w prawie
własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ulicy
Zamkowej (dz. nr 583).

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71337/2018 z dnia 13 września
w sprawie nabycia udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej,
położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej (dz. nr 583).
Do pkt.11.20
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie .w sprawie nabycia
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w
Kielcach przy ulicy Na Ługach (dz. nr 1043/1).
Tu króciutko, to jest pod przepompownię dla lokalnej inicjatywy
inwestycyjnej, budowy kanału sanitarnego w ulicy Na Ługach - czyli cel
publiczny z decyzji lokalizacyjnej( 303 m2). Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Na
Ługach (dz. nr 1043/1).

Za
-22
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1338/2018 z dnia 13 września
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Na Ługach (dz. nr 1043/1).
Do pkt.11.21
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie .w sprawie nabycia
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy
Jana Kamińskiego (dz. nr 394/47, dz. nr 394/48);
Kamińskiego, proszę Państwa, to jest tutaj (wskazuje na mapę).Ma to
związek z najważniejszym projektem w naszym mieście jaki się teraz dzieje,
czyli GUM, a mianowicie z przeniesieniem miejsca na siedzibę dla NFZ, z
tego miejsca, gdzie ma być GUM na stok tutaj przy Karczówce
Nabycie tej nieruchomości, którą Państwo widzicie - to jest taki pas
prywatny, który jest tutaj dla NFZ ,będzie ta część, przy okazji nabywamy tą
część, aby mieć dostęp do tej części (również jest nasza). Jest to, jak
wspomniałem w prasie, celem nabycia tej nieruchomości , jest to, aby na
tyle umieścić siedzibę przyszłego NFZ, żeby ona w najmniejszym stopniu
zaburzała ten walor krajobrazowy od strony Karczówki. A drugi powód, to
taki , by komunikacja z NFZ odbywała się w taki sposób - od strony ulicy
Kamińskiego a nie obciążała tej brukowanej Karczówkowskiej. Bardzo
dziękuje i proszę o podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Jana
Kamińskiego (dz. nr 394/47, dz. nr 394/48);

Za
Przeciw

-22
- brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71339/2018 z dnia 13 września
w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w
Kielcach przy ulicy Jana Kamińskiego (dz. nr 394/47, dz. nr 394/48).
Do pkt.11.22
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie zbycia na rzecz Skarbu
Państwa, w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w
Kielcach przy ulicy Wrzosowej.
Proszę Państwa, podobnie, kolega Artur o tym wspominał to są takie skrawki,
kawałki, które idą na Skarb Państwa również w związku z budowa GUM- u, to
jest część, kupiliśmy od osób prywatnych, część była już miasta, a te idą teraz, a
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nie wtedy, kiedy była poprzednia uchwała, z tego względu, ze plan o którym
Artur dzisiaj wspominał, że możliwie jak najszerszej rozszerza ten teren,
przyszłego kampusu laboratoryjnego, wówczas nie obejmował tych terenów,
które są w tej uchwale, czyli jest to dostosowanie tych działek gminy,
własnościowo na Skarb Państwa (objęte są już przyjętym przez Państwo
planem). Bardzo dziękuje i proszę o przyjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w
drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy
Wrzosowej.
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71340/2018 z dnia 13 września w
sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny nieruchomości
gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Wrzosowej.
Dopkt.11.23
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej oraz uchylenia uchwały Nr
LYII/1283/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018 r..
To jest, znowu, ta parafia przy kościele św. Wojciecha. Rzecz polega na tym, że
jest zmieniana, bo cel tej transakcji polega na tym, żeby nikt nie dopłacał,
żebyśmy my, mogli wziąć ten kawałek (wskazuje na planie) pod plac przed św.
Wojciechem, w planie zagospodarowania jest to, ta część, a taki wycinek jest
gminy, który należy w obszarze planu do zagospodarowania na parafię. Cała
sprawa rozbija się o VAT, 66% bonifikaty jest, 60 % było wcześniej, po
wyliczeniach. Wychodzi, że któraś ze stron musiała by na tyle dopłacić do
VAT- u, tak, że transakcja nie byłaby na tyle ekwiwalentna i ktoś by musiał
dopłacić, w przeróżnych konfiguracjach. Tej konfiguracji 66% nikt nie dopłaca.
To tyle. Bardzo proszę o podjęcie.
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w
Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej oraz uchylenia uchwały Nr L VII/1283/2018
Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018 r..
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1341/2018 z dnia 13 września w
sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Bodzentyńskiej oraz uchylenia uchwały Nr LVII/1283/2018 Rady Miasta Kielce
z dnia 5 czerwca 2018 r..
Dopkt.11.24
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach w rejonie ulic Wincentego Witosa i Wita Stwosza.
Tu króciutko, Wincentego Witosa, przedłużenie istniejącej dzierżawy pod ogród
przydomowy, tam w okolicach Siej ów. Dziękuję i proszę o podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach w rejonie ulic Wincentego Witosa i Wita Stwosza.

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
— brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71342/2018 z dnia 13 września w
sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic
Wincentego Witosa i Wita Stwosza.
Dopkt.11.25
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
Grunwaldzka, to proszę Państwa, to te pawilony, wszystkim znane, naprzeciwko
stacji BP od strony ulicy Szkolnej (tam jest ciąg takich pawilonów) to jest
przedłużenie urnowy z jednym z nich. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71343/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
Dopkt.11.26
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. 815/9).
Proszę Państwa, 36 m, ,altana śmietnikowa dla Wspólnot: Marszałkowska
13,17 i Wojewódzka 11.Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. 815/9).

Za
Przeciw

-22
- brak
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Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71344/2018 z dnia 13 września w
sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Marszałkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy (cz. dz. 815/9.
Do pkt.11.27
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tuj owej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
Ulica Tuj owa, przedłużenie istniejącej dzierżawy pod ogród przydomowy,
na tyłach domu jednorodzinnego. Przy domu pod Telegrafem. Dziękuję
bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Tuj owej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1345/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Tuj owej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
Dopkt.11.28
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Pomorskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Tu jest, analogiczna sytuacja, tyle, że przy Pomorskiej ogród przydomowy,
przedłużenie. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Pomorskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1346/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Pomorskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Dopkt.11.29
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Jest to, analogiczna sytuacja, jak tam przy Tatrzańskiej, na tyłach posesji,
przedłużenie istniejącej. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71347/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Do pkt.11.30
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
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gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Rakowskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Tak samo, ogród przydomowy przy Rakowskiej (to jest pod Telegrafem).
Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ulicy Rakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1348/2018 z dnia 13 września w
sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Rakowskiej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Do pkt.11.31
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Grochowej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Przedłużenie umowy dzierżawy, garażu przy Grochowej. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy .Grochowej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Za
-21
Przeciw
— brak
Wstrzymało się
— brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71349/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
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Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Do pkt.11.32
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Tutaj, jeśli Państwo pozwolą bym machnął jednym uzasadnieniem trzy, to
są te pawilony
Wice przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
Co to znaczy machnął ?
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk
Przepraszam, najmocniej, chodzi o te pawilony, które są położone przy ulicy
Seminaryjskiej w okolicy parkingu przy Nidzie. Jak Państwo wiedzą stoją
od lat i teraz kończą im się umowy i proszę o przedłużenie. Po kolei te
uchwały. Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowani e projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1350/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt.11.33
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia
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od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz.nr
1235/1).
Chodzi o te pawilony, które są położone przy ulicy Seminaryjskiej w
okolicy parkingu przy Nidzie. Jak Państwo wiedzą stoją od lat i teraz kończą
im się umowy i proszę o przedłużenie. Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz.nr 1235/1).

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1351/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy(dz.nr 1235/1).
Dopkt.11.34
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz.nr
1235/2).
Chodzi o te pawilony, które są położone przy ulicy Seminaryjskiej w
okolicy parkingu przy Nidzie. Jak Państwo wiedzą stoją od lat i teraz kończą
im się umowy i proszę o przedłużenie. Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz.nr 1235/2).

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1352/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy(dz.nr 1235/2).
Do pkt.11.35
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz.nr
1223/12).
Chodzi o te pawilony, które są położone przy ulicy Seminaryjskiej w
okolicy parkingu przy Nidzie. Jak Państwo wiedzą stoją od lat i teraz kończą
im się umowy i proszę o przedłużenie. Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz.nr
1223/12).

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71353/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy(dz.nr 1223/12).
Do pkt. 11.36

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza-Iwanowa oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Tutaj, pozwolę sobie dwie, również jednym uzasadnieniem, bo są to
pawilony przy Szajnowicza, jak dojeżdżamy do nowego ronda, skręcamy w
prawo, mijamy po prawej stronie, istniejące od lat pawilony, dwóm z nich
kończy się im umowa i trzeba przedłużyć. Bardzo proszę o ich podjęcie.
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Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza-Iwanowa oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1354/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei
Jerzego
Szajnowicza-Iwanowa
oraz
odstąpienia
od
obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt. 11.37

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza-Iwanowa oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
(cz.dz. nr 479/27)
Tutaj, pozwolę sobie dwie, również jednym uzasadnieniem, bo są to
pawilony przy Szajnowicza, jak dojeżdżamy do nowego ronda, skręcamy w
prawo, mijamy po prawej stronie, istniejące od lat pawilony, dwóm z nich
kończy się umowa i trzeba przedłużyć. Bardzo proszę o ich podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza-Iwanowa oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy(cz.dz. nr 479/27).

Za

-22

Przeciw

— brak

Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71355/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei

46

Jerzego
Szajnowicza-Iwanowa
oraz
odstąpienia od
obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz.dz. nr 479/27)

Do pkt. 11.38
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zamenhofa oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
To jest propozycja wydzierżawienia altany śmietnikowej dla sześciu
Wspólnot, trzech przy ul .Zamenhofa i trzy przy ul. Klonowej. Bardzo
dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Zamenhofa oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71356/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Zamenhofa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;

Do pkt. 11.39
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ulicach Kalcytowej i Dolomitowej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
Tutaj, jest to dzierżawa na rzecz RSM „Armatury" pOCi komunikację, dojście
do budynków mieszkalnych. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicach Kalcytowej i Dolomitowej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1357/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicach
Kalcytowej i Dolomitowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy;

Do pkt. 11.40
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
Tutaj, dla Spółdzielni „Wichrowe Wzgórze" pod miejsca postojowe.
Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1358/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt. 11.41
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ulicach Marszałka Józefa Piłsudskiego
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i Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
To jest, również dla Wichrowego Wzgórza, pod miejsca postojowe.
Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicach Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana
Nowaka Jeziorańskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX 71359/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicach
Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt. 11.42
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ul. Stefana Żeromskiego oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Tu jest, analogiczna sytuacja jak garaże na Wschodniej, grunt gminy,
nakłady dzierżawy. Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Stefana Żeromskiego oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
— brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1360/2018 z dnia 13 września
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Stefana
Żeromskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt. 11.43
F

Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
pan Ryszard Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie
rozszerzenia cmentarza komunalnego „Cedzyna" w Kielcach.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, wnoszę o podjęcie uchwały
dotyczącej rozszerzenia cmentarza komunalnego „Cedzyna" w Kielcach.
Numery działek i powierzchnia, która wynosi ponad dwa tysiące sto
dziewięćdziesiąt metrów są podane w uchwale. Dużo wcześniej niż
poprzednio, przystąpiliśmy do przygotowywania dalszej rozbudowy
cmentarza. Działki są wykupywane, aby w odpowiednim momencie zacząć
rozbudowę. Potrzebne będzie wybudowanie szaletu publicznego w tym
miejscu i rozszerzenie formalne cmentarza jest niezbędne, aby zacząć jego
projektowanie i realizację. Wnoszę o podjęcie tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w
komunalnego „Cedzyna" w Kielcach.

sprawie

rozszerzenia

cmentarza

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LX /1361/2018 z dnia 13 września
w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego „Cedzyna" w Kielcach.

Do pkt.12
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, chciałbym w tym punkcie dwie
ustne interpelacje złożyć, jedna dotyczy ulicy Kadena w Kielcach. Mam
taka gorącą prośbę, żeby przeanalizować wraz z Panem Dyrektorem MZD
możliwość przesunięcia środków (czy też oszczędności, jeżeli takie się
pojawiły) na naprawę nawierzchni. Droga w całości przygotowana jest aby
ten dywanik asfaltowy - tam powstał. Tam jest, sto kilka metrów, dość
takiego trudnego przejazdu (jest tam około stu punktów adresowych).
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Mieszkańcy często się zwracali, w tym momencie, zostałem poproszony o
to, aby poprosić Pana Prezydenta o odpowiedź sformalizowaną - jakie są
szansę na to, aby ulica Kadena została wyremontowana właśnie z tych
środków wygenerowanych z oszczędności? Druga interpelacja i prośba, to
jest interpelacja dotycząca korespondencji Stowarzyszenia Posłowice z
2016 roku, która troszeczkę została bez odpowiedzi. Chodzi tutaj o
uregulowanie gruntów od strony prawnej, nie będę przytaczał wszystkich
numerów działek. Pan Prezydent to pismo (tak jak powiedziałem) otrzymał
2 marca 2016 roku i do tej pory nic w tej sprawie nie zostało zrobione - a
chodzi tutaj o status działek, które są w użytkowaniu Stowarzyszenia, jest to
traktowane jako mienie gromadzkie tzn. w tym momencie jest w zarządzie
gminy, gdyby się udało ten status uregulować, Stowarzyszenie mogło by
odpowiednie inwestycje tam poczynić. Bardzo bym prosił o informację, jak
została załatwiona ta sprawa? ponieważ to pismo zostało bez odpowiedzi
prawie dwa lata. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
Chciałem przypomnieć, że nasz statut nie przewiduje formy ustnej
interpelacji, bardzo bym prosił, aby potraktować to jako zapytanie, albo o
przeniesienie tego (o czym Pan mówił) na papier i złożenie tego w Biurze
Rady.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
W związku z tym, co powiedział Pan Przewodniczący, to poproszę o
zabranie głosu w sprawach różnych.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Dziękuję uprzejmie, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni
Radni, mam takie pytanie dotyczące pisma, które wpłynęło do Pana
Prezydenta 3 sierpnia br. od Komitetu Pamięci Bronisława Opałko, a
mianowicie, uważam, że warto podnieść działania, żeby tego artystę
upamiętnić. Panie Prezydencie czy Pan podjął jakieś działanie w tym
zakresie, aby tego wspaniałego artystę upamiętnić? Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
Dziękuję Pani Radnej, rozumiem, że jest to forma zapytania, zapytam Pana
Prezydenta czy zechce teraz udzielić głosu Pani Radnej czy Pani Radna
otrzyma na piśmie odpowiedź ?
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Tak naprawdę, to nie jest to moja kompetencja, przy Radzie Miasta jest
odpowiednia Komisja, która się tym zajmuje, jeżeli będzie taki wniosek, to
ja się pod nim podpiszę (nie mam nic przeciwko temu,- oczywiście).
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Do pkt.13
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Bardzo dziękuje Panie Przewodniczący, dzisiaj jedną interpelację złożyłam
na piśmie, ale nie mam potrzeby żeby ją tu publicznie wygłaszać.
Natomiast, mam prośbę, (sprawy różne są dobrym miejscem żeby o nich
mówić) bardzo się cieszę, że jest Pani Dyrektor Stanisławska jeszcze na sali.
Chodzi mi, o sprawę uczniów szkoły specjalnej, szkoły przy ulicy
Warszawskiej, która tymczasowo jest wyłączona z użytkowania, ponieważ
miasto planuje tam remont. Rozmawialiśmy na Komisji, że prawdopodobnie
będzie możliwe kontynuowanie tam nauki od drugiego półrocza tego roku
szkolnego. Uczniowie tej szkoły specjalnej, bodajże czterdzieści osób uczy
się tymczasowo w budynku na osiedlu świętokrzyskim, w dawny budynku
Liceum im Gałczyńskiego. Mam taką prośbę, żeby zwrócić szczególną
uwagę tym uczniom, to są uczniowie specjalnej troski, z różnym stopniem
upośledzenia i dla nich samo przeniesienie jest bardzo stresujące. Natomiast,
wśród tych uczniów znajdują się też osoby z niepełnosprawnością także
fizyczną. Dochodzą do mnie takie sygnały, że mają spore trudności w
uczeniu się w tym budynku. Ten budynek, niemal, ze jest molochem, co do
tego nie mam uwag, bo warunki są jakie są, to warunki tymczasowe,
natomiast, jest problem z dostosowaniem infrastrukturalnym do potrzeb
osób niepełnosprawnych (jeśli chodzi o wjazd, jeśli chodzi o toaletę
zlokalizowaną na półpiętrze). Bardzo bym prosiła, Pani Dyrektor zwrócić na
to uwagę, bo jeżeli jest to nawet, jedna czy więcej osób z niedowładem
fizycznym i dla niej, oprócz tego stresu psychicznego dochodzą sprawy
związane z poruszaniem się, to jest to bardzo niekomfortowa sytuacja.
Wiem, ze jesteśmy w takim tymczasowym nauczaniu wszyscy: uczniowie,
nauczyciele i Państwo jako wydział nadzorujący. Myślę, ze w tym
przypadku, należałoby się temu przyjrzeć i dołożyć wszelkich starań aby
pomóc tym osobom. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
W sprawach różnych (jeżeli nie ma listy oczekujących), pozwolicie
Państwo, to ja zabiorę glos. Chciałem poinformować, że wrodzona
skromność Pana Przewodniczącego nie pozwoliła poinformować Wysokiej
Rady, że wraz z Przewodniczącym Burzawą opuścili nas, aby udać się na
uroczystość, na której zostali odznaczeni wysokimi odznaczeniami
państwowymi, tak więc, w imieniu całej Rady (mimo, ze ich tutaj nie ma) to
im serdecznie gratulujemy.
Do pkt.14
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
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Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LX Sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 13 września 2018 roku. Dziękuję bardzo.

Pro

wala

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce

Elżbieta Pytel

53

