Protokół Nr LIII/2018
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 20 lutego 2018 r., w godz. 14.00-14.15
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego
w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 19 Radnych. Nieobecni
Radni - Władysław Burzawa, Stanisław Góźdź, Włodzimierz Wielgus,
Grzegorz Świercz, Jacek Wołowiec, Joanna Winiarska.

Do pkt. l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Otwieram 53, nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kielce w dniu 20 lutego
2018 roku, zwołaną na wniosek Prezydenta Miasta Kielce.
Witam panie i panów radnych, witam panów Prezydentów, a także kierowników
wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu jednostek. Witam Pana
Krzysztofa Słonia Senatora RP.
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację
z naszych obrad w 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 Dariusz Kozak
Porządek dzisiejszej sesji został określony przez wnioskodawcę
i obejmuje dwa projekty uchwał:
1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045,
2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2018 rok.
Przystępujemy do realizacji ustalonego porządku obrad.

Do pkt. 3 - 5
Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu UM zarekomendował
projekty uchwał:
1. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2018-2045,
2. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018
rok.
Przedmiotowy projekt powoduje zmiany w inwestycjach rocznych do
poniesienia w bieżącym roku oraz dokonuje zmian w limitach na wieloletnie
przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w bieżącym roku. W związku
z powyższym proszę o uchwalenie zmian w projekcie budżetu oraz Wieloletniej
prognozie Finansowej. Dziękuję
Radny Tomasz Bogucki
Ja mam parę pytań ponieważ jest to sfera finansów i przyjrzałem się tym
dwóm przetargom, które musimy uzupełnić. Pierwsza taka moja konstatacja
taka, że jest to profesjonalne podejście do sprawy i tak powinno się robić żeby
zawiesić postępowanie jeśli nie ma pieniędzy i wyjść z propozycją uzupełnienia
finansów do Miasta. Co do tego nie mam cienia wątpliwości. Natomiast mam
wątpliwość co do postępowania osób, które są odpowiedzialne za przetargi.
Niestety jednego dnia, jak tylko jest otwarcie ofert, to następnego dnia
w gazecie już wy czytuj ę jakie to ma pomysły Dyrektor na przetarg, że przetarg
unieważni, mogę przeczytać dosłownie: „Różnica nie jest duża, ale skłaniamy
się do unieważnienia przetargu i rozpisanie nowego, być może zgłosi się więcej
firm i oferty będą tańsze - mówi Bernard Oziębły Dyrektor Wydziału Inwestycji
w kieleckim Ratuszu — mamy czas na ogłoszenie nowego przetargu ponieważ
prace mają rozpocząć się w kwietniu". Nie bardzo wiem jaki to czas mają
Państwo Dyrektorzy skoro jest druga połowa lutego i jakby trzeba było rozpisać
następny przetarg to nie wiem czy w kwietniu by się rozstrzygnęło wszystko.
A chodzi o Szkołę Podstawową nr 28, do tego zmierzam. Apelowałbym do
wszystkich, którzy biorą udział w postępowaniu przetargowym lub też mają na
niego wpływ, żeby do rozstrzygnięcia z tymi szczegółami dotyczącymi tego co
się planuje i jak się planuje, raczej nie wychodzić, bo to też jest pewna gra
rynkowa. Potem się okazuje, że co innego się czyta i mówi do gazety, a co
innego jest w rzeczywistości. Dobrze się stało, bardzo się bałem tego, że będzie
ten przetarg unieważniony, bo to jest również sprawa dzieci, które są w tej

Szkole i przesunięć, które są zaplanowane. Dlatego pozwoliłem sobie na taką
uwagę. Natomiast chciałem zapytać co to się stało, że termin otwarcia ofert
został przesunięty z 7 na 12 lutego, co było przyczyną przesunięcia tego
terminu?
Pan Wojciech Kołodziejczyk Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji UM
Jeśli chodzi o zmianę terminu otwarcia ofert z 7 na 12 - wpłynęły
zapytania od oferentów, na które szczegółowo chcieliśmy udzielić wyjaśnień.
A dokładnie chodziło o wyjaśnienie lamp oświetleniowych, które były zbyt
szczegółowo opisane w projekcie i to wymagało konsultacji z projektantem, i to
spowodowało przesunięcie tego terminu otwarcia ofert. Daliśmy wszystkim
oferentom czas na uzupełnienia w swojej ofercie.
Radna Agata Woj da
Skorzystam, że Pan Dyrektor już jest i zapytam o kilka elementów. Skoro
się już tu spotkaliśmy na nadzwyczajnej sesji, to myślę, że przydałaby się jakaś
szersza informacja oprócz takiego ogólnego uzasadnienia Pana Dyrektora
Dudzica. Dobrze żebyśmy się dowiedzieli ile ofert na konkretne przetargi
wpłynęło, jak one się kwotowo plasowały? To jedna rzecz. I w kontekście tego
co mówił Radny Bogucki, jeżeli choćby jedna z tych inwestycji, realizacja,
rozpocznie się w kwietniu, to pytanie, ja oczywiście nie mam z tym problemu
żeby się spotkać w trybie nadzwyczajnym, pytanie czy nie mogliśmy z tymi
przesunięciami poczekać do 15 marca czyli terminu regularnej sesji?
Dyrektor Wojciech Kołodziejczyk
Jeśli chodzi o termin nadzwyczajnej sesji - głównym elementem jeśli
chodzi o przetargi jest termomodernizacja Szkoły nr 28 na ul. Szymanowskiego.
Na l września mamy obowiązek przekazać obiekt w pełnej gotowości dla
uczniów. Biorąc pod uwagę czas jaki nam został do realizacji, to wymaga to
błyskawicznego działania. Jest tam do wykonania 3000 metrów sześciennych
ocieplenia ścian, prawie 2000 metrów ocieplenia dachu. Ponadto musimy
przeprowadzić szereg prac wewnątrz, wymieniamy prawie całą instalację
elektryczną, a to się wiąże z malowaniem tego obiektu i te prace musimy
wykonać w większości w okresie wakacyjnym czyli mamy od czerwca do końca
sierpnia czas. Nie możemy zwlekać z terminem otwarcia i zakończenia
przetargu na tę inwestycję. Pozostałe zadania, na które dziś uzupełniamy środki
do zakończenia procedury, to po prostu przy okazji tej inwestycji. Jeśli chodzi

o oferty, które wpłynęły na te zadania, to jeśli chodzi o remont przy ul. Leśnej
wpłynęły dwie oferty. Pierwsza oferta była na kwotę 2 360 000 zł, a druga na
3 095 00 zł. Czyli dość duża różnica, a w stosunku do kwoty posiadanej
w budżecie nie jest to duża różnica, więc myślę, że tutaj nie było problemu żeby
te środki uzupełnić, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku budo walnym.
Jeśli chodzi o SP nr 28 na to zadanie wpłynęło 6 ofert i było one bardzo
zróżnicowane jeśli chodzi o wysokość proponowanych kwot wykonawców. Od
kwoty najniższej 4 174 485, 77 zł, a najdroższa oferta jest to kwota 6 175 656 zł.
czyli ta rozbieżność jest dość duża. Myślę, że kwota najniższa, jaka wpłynęła,
wiadomo, że dalej trwa procedura przetargowa, sprawdzenie ofert, jeśli te oferty
zostaną pozytywnie zaopiniowane, jest to kwota do przyjęcia jeśli chodzi
o roboty na tym obiekcie.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Wydaje mi się, że Pan się pomylił w stwierdzeniu, że na tej Szkole jest to
ocieplenia 3000, Pan powiedział, metrów sześciennych ścian. Oczywiście
kwadratowych, Pan się pomylił, ale to nic nie przeszkadza ten się nie myli, co
nic nie robi. Natomiast ad vocem Tomka Boguckiego - oczywiście Oziębły
powiedział to co powiedział. Pierwszy przetarg to jest również gra
z wykonawcami i badanie jakby rynku, na drugi dzień podał do prasy. To są
środki publiczne nic się tu nie dzieje i tu nikomu nic nie uronił i nie przeszkadza
to nikomu, że ktoś się dowiedział jakie były oferty. Te czasy, jak już mówiłem
na poprzedniej sesji, te czasy minęły, że wykonawca obniżał cenę 40 czy 50 %
żeby wygrać przetarg. Dziś jest akurat odwrotnie. I dobrze.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania listy mówców poddaję pod głosowanie omówione
projekty uchwał.
I.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIII/1194/2017 z dnia 20 lutego 2018
roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2018-2045.
II.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2018 rok.
Za
Przeciw
Wstrzymało się

- 19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIII/1195/2017 z dnia 20 lutego 2018
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018
rok.

Do pkt. 5
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Informuję, iż kolejna sesja, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
odbędzie się 15 marca.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam nadzwyczajną sesję Rady
Miasta Kielce w dniu 20 lutego 2018 roku.

Przewodniczący Radv Miasta Kielce
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Dariusz Kozak
Protokołowała

