Protokół Nr XXXIX/2017
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 23 marca 2017 roku, w godz. 8.00-10.50,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych.
Wszyscy obecni.

Do pkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Otwieram XXXIX sesję Rady Miasta Kielce w dniu 23 marca 2017 roku.
Zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 25 Radnych. Witam panie i panów
radnych, witam panów Prezydentów, witam 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 15 marca 2017 roku porządek obrad, a także projekty uchwał będące przedmiotem
obrad w dniu dzisiejszym.
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem, wpłynęły
wnioski Pana Prezydenta o dokonanie zmian w porządku obrad, a mianowicie:
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii
w zakresie wysokości opłat za usługi komunalne;
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR 1ALEJA IX WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA, MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA,
CICHA";
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie braku zgody na
postanowienia warunkowej umowy sprzedaży z dnia 9 sierpnia 2016 roku z Societe
de Gestion Noyau Sportif Football Club lyane z siedzibą w Dakarze;
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały uchylającej uchwałę
NrXIII/227/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 września 2015 roku w sprawie
wyrażania zgody na zbycie w pozapublicznym trybie akcji spółki Korona Spółka
Akcyjna w Kielcach oraz wystąpienia gminy Kielce ze spółki Korona Spółka Akcyjna
w Kielcach oraz Uchwałę Nr XXVIII/548/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku zmieniającą
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie akcji spółki
Korona Spółka Akcyjna w Kielcach oraz wystąpienia gminy Kielce ze spółki Korona
Spółka Akcyjna w Kielcach;
- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 2045;

-

wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.

Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Nie widzę.
L Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie wysokości opłat za usługi komunalne.
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Wniosek został przyjęty.
II. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE
ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR l- ALEJA IX WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA,
MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA, CICHA".
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Wniosek został przyjęty.
III. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak

Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie braku zgody na postanowienia warunkowej umowy sprzedaży z dnia 9 sierpnia
2016 roku z Societe de Gestion Noyau Sportif Football Club lyane z siedzibą w Dakarze.
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Wniosek został przyjęty.
IV. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
uchylającej uchwałę Nr XIII/227/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 września 2015 roku
w sprawie wyrażania zgody na zbycie w pozapublicznym trybie akcji spółki Korona Spółka
Akcyjna w Kielcach oraz wystąpienia gminy Kielce ze spółki Korona Spółka Akcyjna
w Kielcach oraz Uchwałę Nr XXVIII/548/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku zmieniającą
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie akcji spółki Korona
Spółka Akcyjna w Kielcach oraz wystąpienia gminy Kielce ze spółki Korona Spółka Akcyjna
w Kielcach.

Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Wniosek został przyjęty.
V. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017-2045.
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Wniosek został przyjęty.
VI. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017
rok.
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Wniosek został przyjęty.
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 sprzeciwu, poddam
pod głosowanie porządek uwzględniający zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie porządku obrad:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad.
Sesja realizowana będzie według poniższego porządku obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się: 16 lutego 2017 r. oraz
23 lutego 2017 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6.

Informacja o realizacji Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta
Kielce za 2016 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXV/423/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
11 marca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce
za II półrocze 2016 roku.
8. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2017 - 2045; (z autopoprawką)
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok;
(z autopoprawką)
3) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań;
4) 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;
5) w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które
będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla
kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia;
6) w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Kielcach;
7) w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach;
8) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego;
9) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Dom Środowisk Twórczych w Kielcach;
11) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach;
13) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach;
14) w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach;
15)w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2017 r.;
16) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Jana
i Marysieńki Sobieskich w Kielcach;
17) w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Modernizacja
mieszkania na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy
zastępczej oraz modernizacja mieszkania z przeznaczeniem dla kobiet z małymi
dziećmi opuszczających placówki wsparcia " w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
18)w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Przebudowa
i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii " w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
19)w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Przebudowa,
rozbudowa, nadbudowa budynku z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej

PCK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
20)w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn: Rozbudowa,
przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu
Abstynentów „Raj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
21)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE
PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3. RADOMSKA - ulica Biskupa Mieczysława
Jaworskiego" na obszarze miasta Kielce;
22)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE
ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR l- ALEJA IX WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA,
MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA, CICHA";
23)w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w Komunikacji miejskiej w Kielcach
o charakterze użyteczności publicznej;
24) w sprawie określenia na 2017 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce;
25) w sprawie wyrażenia opinii w zakresie wysokości opłat za usługi komunalne;
26) w sprawie braku zgody na postanowienia warunkowej umowy sprzedaży z dnia
9 sierpnia 2016 roku z Societe de Gestion Noyau Sportif Football Club lyane
z siedzibą w Dakarze;
27)uchylająca uchwałę Nr XIII/227/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 września 2015
roku w sprawie wyrażania zgody na zbycie w pozapublicznym trybie akcji spółki
Korona Spółka Akcyjna w Kielcach oraz wystąpienia gminy Kielce ze spółki Korona
Spółka Akcyjna w Kielcach oraz Uchwałę Nr XXVIII/548/2016 z dnia 11 lipca 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w pozapublicznym
trybie akcji spółki Korona Spółka Akcyjna w Kielcach oraz wystąpienia gminy Kielce
ze spółki Korona Spółka Akcyjna w Kielcach;
28) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Jerzego
Popiełuszki;
29) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Zielnej
(dz. nr 239);
30)w sprawie nabycia od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonej
w Kielcach (obr. 0032, dz. nr 94/3 i dz. nr 94/53);
31) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Tatrzańskiej (dz. nr 579/36);
32) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy
Tatrzańskiej (dz. nr 579/38, dz. nr 857/100);
33) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Magazynowej (dz. nr 195/13);
34) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Magazynowej (dz. nr 195/14);
35)w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Świerkowej (dz. nr 1876/24, dz. nr 1909/38);
3 6) w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach
przy ulicy Hetmana Jana Karola Chodkiewicza;
3 7) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Transportowców
(dz. 195/61);
38) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Skalistej;
39)w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Rakowskiej
(dz. 1807/56);

40) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dereniowej
(dz. 1803/33, 1803/34);
41) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Młodej
(wg ewidencji gruntów ul. Jagiellońska) oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
42) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Mariana
Raciborskiego (cz. działek ozn. numerami 431, 425/4);
43) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Grochowej;
44) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Tarnowskiej;
45) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. l-go Maja;
46) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej (część
działki ozn. nr 1334);
47) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
48) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści protokołów z sesji,
które odbyły się w dniach 16 lutego 2017 roku oraz 23 lutego 2017 roku.
Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołami do
rozpoczęcia dzisiejszej sesji.
Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu.
I. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 16 lutego 2017 r.

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXXVII/2017 z sesji Rady
Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 16 lutego 2017 roku.
II. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 23 lutego 2017 r.

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady
Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 23 lutego 2017 roku.

Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
1. W związku ze zbliżającym się terminem składania oświadczeń majątkowych za rok 2016,
otrzymają dziś Państwo stosowne druki.
Uprzejmie przypominam, że radni składają przewodniczącemu rady gminy oświadczenia
majątkowe wraz z kopiami swojego zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym
(PIT) za rok poprzedni - w dwóch egzemplarzach.
Jednobrzmiące oświadczenia majątkowe wraz z kopiami zeznania podatkowego - według
stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. - należy złożyć Przewodniczącemu Rady Miasta
Kielce w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 kwietnia 2017r.
2. Dziękuję radnym:
- Witoldowi Borowcowi, Piotrowi Kisielowi i Marianowi Kubikowi za uczestnictwo
w poczcie sztandarowym Rady Miasta Kielce podczas uroczystości pogrzebowych
Pani Anny Sowy.
- Mariannie Noworyckiej - Gniatkowskiej, Władysławowi Burzawie oraz Piotrowi
Kisielowi za honorową asystę sztandaru Rady Miasta Kielce w dniu l marca br.
podczas obchodów narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
3. Interpelacje między sesjami złożyli Radni:
- Joanna Winiarska
- Piotr Kisiel,
- Tadeusz Kozior,
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni państwo jest z nami na sali Siostra Nazarena Scopelliti. Rodowita Sycylijka,
przełożona Domu Zgromadzenia Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach, dyrektorka
Katolickiego Przedszkola im. Kardynała Piętro Marcellino Corradiniego. Siostra przyjechała
do Polski na zaproszenie kieleckiego biskupa Stanisława Szymeckiego. W Kielcach jest już
od blisko 20 lat. Od chwili przyjazdu do naszego miasta bardzo szybko rozpoczęła pracę
z dziećmi, rodzinami i ludźmi wykluczonymi ze środowiska. Szybko też zorganizowała
pierwsze w Kielcach prywatne przedszkole katolickie. Uważa, że największą inwestycją jest
dziecko. Przedszkole, którym kieruje wychowuje dzieci w poszanowaniu tradycji
i tożsamości narodowej oraz szacunku do drugiego człowieka.
Szczególnym rodzajem posługi siosty Nazareny jest praca w areszcie śledczym na Piaskach.
Dotyczy ludzi, którzy, jak sama mówi w jednym z wywiadów „w którymś momencie życia
się zagubili, nie potrafią kochać, bo sami nie byli kochani". Siostra lubi mówić po polsku.
Podoba się jej polska literatura, lubi Sienkiewicza, czytała „Quo vadis". Ceni polską historię.
Tłumaczyła z polskiego na włoski „Poezję Oświęcimską". Gdy obchodzone są święta
narodowe, jako pierwsza na ulicy wywiesza biało-czerwoną flagę. Miłość do drugiego
człowieka, skromność, pracowitość, pomoc ludziom potrzebującym wsparcia duchowego,
szczególna troska o wychowanie dzieci i kondycję kieleckiej rodziny stanowią bezceny dar
dla naszego środowiska.
Przypomnę, że siostra Nazarena otrzymała niedawno od nas wszystkich Nagrodę Miasta
Kielce. Proszę bardzo o zabranie głosu.
Siostra Nazarena Scopelliti
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Witam Państwa bardzo serdecznie!
Już wicie kim jestem, bo pan mnie przedstawił. Chcę powiedzieć, że wśród was czuję się taką
mróweczką. Troszkę się obawiam, ale wiem, że znajduję się w rodzinie. Sądzę, że to co będę

mówiła, mówiła będę z serca. Chcę by ludzie, którzy się ze mną spotykają w jakiejś formie
ulepszali swoje życie.
Wdzięczność otwiera pełnię życia i sprawia, że to, co mamy, wystarcza.
Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra.
Wierzę, że prawdziwa wielkość człowieka przejawia się w radości z tego, co się ma, a nie
w trosce o to, że się czegoś jeszcze nie ma.
Z serca dziękuję, że Konwent Rady Miasta Kielce zauważył i docenił moją posługę miłości
jako siostry zakonnej wśród najmłodszych Kielczan i ich rodzin oraz służbę ewangelizacyjną
osób wykluczonych społecznie.
Szczególnie dziękuję Panu Wojciechowi Lubawskiemu Prezydentowi Miasta i Panu
Czesławowi Gruszewskiemu Zastępcy Prezydenta oraz wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy wspierali i nadal mnie wspierają na drodze wypełniania misji głoszenia i świadczenia
Ewangelii Miłości.
Jestem wdzięczna przede wszystkim za to, że Kielce zawsze były dla mnie miejscem, które
stwarza przestrzeń do wzajemnej współpracy, czy to na polu edukacji czy duszpasterskiej
troski o więźniów.
Dziś z wielką radością jestem wśród Was - jako jedna z Was. Czuję niezwykłą jedność
z Wami, oddycham tymi samymi wartościami wiary, wolności i pragnienia dobra wspólnego
dla ludzi mieszkających na tej pięknej ziemi Świętego Krzyża.
A wszystko zaczęło w Trójkącie Sycylijskim...
Najpiękniejszym zakątkiem ziemi włoskiej jest Sycylia, otulona szafirem morza, gdzie świeci
zawsze słońce i dymi wulkan Etna. Tam znajduje się mój rodzinny dom, tam zostałam
zanurzona w wodzie Chrztu Świętego, tam byłam wychowywana w duchu prostoty i miłości
chrześcijańskiej. Tej cudownej ziemi zawdzięczani otwartość, dobroć, spontaniczność
i współczucie wobec drugiego człowieka.
Mając 17 lat wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Kolegium Świętej Rodziny, którego
założycielem jest Kardynał Piętro Marcellino Corradini. Centrum jego życia i działalności
stanowiła miłość do biednych i potrzebujących, a dewizę życiową, która mu przyświecała
zawarł w słowach: „Płonąć, aby świecić - żyć, aby służyć" ("Vivereper iłłuminare ed
ardereper servire ").
Kiedy rozpoczęłam służbę miłości na ziemi polskiej, Bóg zaskoczył mnie i poprowadził pod
bramy więzienia. Uciekając przed wielkim strachem i obawami paraliżującymi wszelkie
działanie, chciałam wrócić do domu, ale prowadziły mnie słowa psalmisty: „Pan jest
Pasterzem moim ".
Powiem wam, że było ciężko. Cały czas słuchałam zamykających się bram. Miałam wtedy 31
lat, nie byłam dojrzałą kobietą tak jak dzisiaj. Byłam wtedy młodziutka. To było coś
niesamowitego.
Kościół kielecki i społeczność lokalna otworzyły mi oczy i dały zauważyć, że istnieją
szczególne miejsca, do których trzeba dotrzeć z miłością, miłosierdziem, spoglądając na
drugiego człowieka, jak na własnego brata. Nie sądziłam, że wspólna droga z osadzonymi
doprowadzi mnie do głębokiej wiary i bliskości z Jezusem, gdyż więzienie jest Kalwarią
naszych czasów. Dzięki stanowczości, zaufaniu Bogu Miłości, patrzeniu na każdego, jak na
dziecko Boga, za którego Syn umierał na krzyżu, pan Jezus umierał, odważyłam się być
kobietą Zmartwychwstania wśród polskiego społeczeństwa, mówiącą o dobroci w każdym
człowieku, także w błądzącym.
Moje serce nigdy nie było obojętne na ich ból, łzy i otaczałam ich zawsze ludzkimi gestami
i modlitwą. Kościół, który żyje słowami Ewangelii, nie może zapominać o ludziach
pozbawionych wolności, gdyż traci swoją tożsamość i wiarygodność.
Ci, którzy żyją słowami Ewangelii, usłyszą kiedyś od samego Jezusa:

,,(...) byłem głodny, i daliście mi jeść; byłem spragniony, i daliście mi pić; przybyszem byłem,
a przygarnęliście mnie; nagi - a odzialiście mnie; zachorowałem, i odwiedziliście mnie;
znalazłem się w więzieniu, a przyszliście do mnie ".
Z wielką pokorą i radością przyjęłam Nagrodę Miasta Kielce, gdyż zmobilizowała mnie ona
do czynienia większego dobra ludziom, których spotykam w Areszcie Śledczym w Kielcach
pamiętając, że są ludzie potrzebujący odwagi miłości i poznania prawdy o samym sobie, aby
zmieniać swoje życie nie czyniąc już więcej krzywdy drugiemu człowiekowi.
W tym miejscu odnalazłam w ich oczach, w ich cierpieniu, Jezusa Ukrzyżowanego, któremu
trzeba towarzyszyć z modlitwą i nadzieją, że Bóg zmartwychwstanie w ich życiu.
Bycie z więźniami uszlachetnia i uwrażliwia moje serce na szczególne potrzeby kobiet
za kratami. One są biedne nie tylko w aspekcie materialnym, ale duchowo, gdyż nie umieją
doceniać piękna bycia kobietą, matką i żoną, mają bardzo niskie poczucie własnej wartości
i nie potrafią we właściwy sposób korzystać z daru wolności. Ta bieda intelektualna sprawia,
że nie możemy zapominać o tym, że na mapie Polski są takie miejsca, bo więźniowie są
synami i córkami tej ziemi. Jak mówił Jan Paweł II - ta ziemia, ziemia Polska, musi dbać
o wszystkich ludzi. Aby pomagać nowemu pokoleniu, by kroczyło prawymi drogami, trzeba
karmić ludzi wartościami rodzinnymi, narodowymi i chrześcijańskimi.
Bardzo się cieszę, że również nasza działalność edukacyjna i wychowawcza spotkała się
z wielkim uznaniem władz miejskich, które w osobie Prezydenta Miasta Kielce, doceniły
pracę, jaką wykonują z pokorą siostry i uznali, że kształtujemy nowe pokolenia, przekazując
im cenny dar wiary, który jest potwierdzony codziennym życiem. Aktualnie jesteśmy obecne
w tkance społecznej i kulturalnej Kielc, prowadząc przedszkole, do którego uczęszcza ponad
dziewięćdziesiąt dzieci.
Wspieramy rodziców w procesie harmonijnego rozwoju, ich dzieci oraz ludzkiego,
religijnego, społecznego i kulturowego kształtowania się najmłodszych kielczan.
Jest to pierwsze przedszkole w Kielcach, które wyrosło pośród tysiąca trudności, na
zgliszczach komunistycznego reżimu. Od samego początku w naszej działalności kierujemy
się priorytetem, jaki stanowią prawdziwe wartości ludzkie, oświecone światłem Ewangelii,
głoszone w duchu całego nauczania Świętego Jana Pawła II, które rozpoczął encykliką
„ Redemptor hominis ". Głęboki sens naszego wielkiego poświęcenia widziałyśmy od samego
początku we wkładzie, jaki nasze małe przedszkole może wnieść w kształtowanie przyszłego
pokolenia Polaków, którzy urodzili się w nowej, demokratycznej Polsce.
Dla nas, Sióstr Kolegium Świętej Rodziny, wychowanie jest wyborem miłości, w którego
centrum znajduje się dziecko. Wokół tego małego podmiotu kręci się cały świat przedszkola,
gdzie ściśle i harmonijnie współpracują ze sobą wspólnota wychowawcza i wspólnota
rodzinna, w klimacie będącym „ na miarę dziecka ".
Dewiza, jaka została wybrana dla naszego przedszkola, wskazuje jednocześnie na
zaangażowanie i cel: „Dzieci uśmiechem Boga". Wybrano takie właśnie motto, ponieważ
radość musi towarzyszyć całemu rozwojowi dzieci. Dlatego też bardzo dbamy o szacunek dla
wartości narodowych i tradycji polskiej, ponieważ możemy dojrzewać w poczuciu
przynależności do określonej tożsamości narodowej, czyniąc to zawsze w znaczeniu
globalnym, jako obywatele świata, jako przyszli Polacy, którzy oddychają
wielokulturowością, której potwierdzeniem jest nasza międzynarodowa wspólnota zakonna
siostry wywodzące się z różnych kontynentów i krajów: Afryka, Europa, Ameryka Łacińska Meksyk.
Chcemy przede wszystkim przeszczepić entuzjazm, spontaniczność, radość, cechy tak typowe
dla nas obcokrajowców, także na grunt polski, głosząc „Evangelii gaudium" i wcielając je
w wychowanie małych Polaków. To taki nasz mały wkład, którym chcemy wzbogacić waszą
piękną kulturę i tradycję chrześcijańską.
Jeszcze raz z serca dziękuję za przyznanie mi Nagrody Miasta Kielce.

Serdeczne „ Bóg zapłać ". Dziękuję!
Do pkt 5

Prezydenta Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
„INFORMACJA
o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce
(od 16 lutego 2017 r. do 23 marca 2017 r.)
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 16 lutego 2017 r.
wydałem:
I. 50 zarządzeń dotyczących:
Nr88/2017
1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 rok _
5
Nr 52/2017
2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 rok '
Nr 63/2017, Nr 82/2017
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3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek
Nr 47/2 17 Nr 53/2017 Nr 55/2017 Nr 64/20I7
Nr 83/2017
budżetowych Miasta Kielce na 2017 rok ' '
'
'
<
<
Nr 89/2017,

4. określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 2018 r. dla Miasta Kielce Nr 65/2017

5. powołania Komisji do spraw budżetu obywatelskiego na 2018 r. dla Miasta Kielce Nr 68/2017

6. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce - Nr67/20175
7. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta
na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji
7
konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - Nr
,
8. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert
_ Nr 76/2017

9. wyrażenia opinii dotyczącej:
a) pozbawienia kategorii powiatowej ulic na terenie miasta Kielce - Nr 78/2017?
b) ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie miasta Kielce Nr 79/2017
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10.zmiany zarządzeń w sprawie:
a) ustalenia maksymalnej wartości pomocy na zagospodarowanie dla osób
usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą oraz sposobu realizacji tej
pomocy- Nr45/2017 ,
b) powołania Komisji Mieszkaniowej - Nr 57/2017,
c) powołania Stałej Komisji ds. Inwentaryzacji - r
,
d) ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce
_ Nr 73/2017

e) zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta
Kielce- Nr74/2017 ,
f) centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Kielce Nr 75/2017

5

10

g) wprowadzenia planu kont dla Urzędu Miasta Kielce oraz innych jednostek
budżetowych Miasta Kielce - Nr 85/2017,
11 .określenia zasad ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania
i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kielce
oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia składanych w tym zakresie wniosków
Nr 48/2017

5

12.ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kielcach - Nr54/2017,
13.powołania Zespołu Sterującego ds. opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla
miasta Kielce na lata 2017-2021 z perspektywą do 2025 r." oraz oceny jego realizacji
Nr 49/2017

t

14.przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2016 Nr 50/2017

•>

15.przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągnięte w sporcie w roku 2016
Nr 51/2017

5

16.przyznania pomocy materialnej w formie stypendium dla absolwentów szkół średnich
i wyższych z Winnicy na Ukrainie - Nr 59/2017,
17.planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
Kielce- Nr62/2017 ,
18.wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Stanisława
Staszica w Kielcach na ustalenie zawodów w Szkole Branżowej I stopnia nr l Nr 93/2017

?

19. nieskorzystania
z prawa
pierwokupu
prawa
użytkowania
wieczystego
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy:
a) Seminaryjskiej- Nr56/2017 ,
b) Księdza Jerzego Popiełuszki - Nr 81/2017'Nr 84/2017,
c) Jana Nowaka Jeziorańskiego nr 71, nr 73 i nr 77 - Nr /2017,
20.nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy alei Księdza Jerzego Popiełuszki - Nr 8 /2017,
21. po wierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania lokal
mieszkalny nr 47 położony w budynku przy ulicy Fryderyka Chopina 17 -Nr58/20n,
22.ustanowienia służebności przejazdu i przechodu (drogi koniecznej) - Nr66/20l7 5
23. ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Kielce, położonej w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej, na rzecz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Kielcach- Nr77/2017,
24.oddania w użytkowanie wieczyste gruntu oraz nieodpłatne przeniesienie własności
garażu położonego w Kielcach przy ulicy L. Zamenhofa 4 - 'r92/20175
2 5. wy dzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) Tujowej- N r 6 0 / 2 0 n ,
Nr61/2017
b) Granitowej,
c) Wincentego Witosa - Nr 87/2017'Nr 91/2017,
d) Grunwaldzkiej-Nr90/2017,
26. wydzierżawienia gruntu położonego w:
a) Obicach gmina Morawica - Nr 69/2017' Nr 86/201?,
b) Grabowcu gmina Chmielnik - Nr 70/2017'Nr 71/2017,
II. 7 decyzji i 3 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź odroczenia
terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Miasta.
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III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 48 projektów uchwał Rady Miasta Kielce."
Radna Agata Woj da
Mam trzy kwestie do poruszenia, mam nadzieję, że pan Przewodniczący mi pozwoli. Co
prawda po wystąpieniu siostry trochę złagodniałam, natomiast wszystkie trzy chciałbym
poruszyć. Chciałabym nawiązać do ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, w której to
rozstrzygaliśmy kwestię przekazania środków na wymianę murawy. Powiem tak, panie
Prezydencie, ja po tej sesji wyszłam z bardzo mocnym przekonaniem, że miasto wykonało
inwestycję niezgodnie z zapisami przetargowymi. I tak naprawdę na tej sesji nikt nie rozwiał
moich wątpliwości. Byłam bardzo zbulwersowana. Natychmiast przygotowałam pismo
z prośbą o przekazanie mi tych dokumentów, z realizacji tej inwestycji. Natomiast zanim
złożyłam to pismo, jeszcze raz przewertowałam wszystkie dokumenty na stronie BIP-u
MOSiR-owskiego i tam, wertując je, znalazłam informację, że przetarg na który się
powoływałam na nadzwyczajnej sesji był unieważniony, a państwo zleciliście tą inwestycję
zapytaniem ofertowym. Panie Prezydencie, my jako radni mieliśmy 24 godziny żeby
przygotować się do nadzwyczajnej sesji. Państwo prosicie nas o wyrażenie opinii w sprawie
jednej, bardzo ważnej kwestii i przekazania siedmiuset tysięcy złotych. I tak naprawdę
urzędnicy, którzy rekomendują tą uchwałę, także pan Prezydent Sygut, nie jesteście w stanie
państwo odpowiedzieć na nasze wątpliwości i pytania. Nie może być tak, że urzędnicy
przychodzą na sesję nieprzygotowani. To jest bardzo nieeleganckie traktowanie radnych. Ja
po tej sesji, panie Prezydencie, miałam telefon od wykonawcy tej inwestycji, także pismo
z wyjaśnieniami, bo on też został zasypany masą telefonów, bo nie ukrywam, że z tej sesji
wyszło bardzo poważne oskarżenie. Panie Prezydencie, bardzo proszę, szanujmy się
nawzajem. Jeżeli my jesteśmy w stanie przygotować merytoryczne, bo mam wrażenie, że ta
dyskusja była merytoryczna, ona nie miała w sobie ani nic ze złośliwości, ani żadnego
czepiania się. Merytoryczne pytania, to bardzo proszę, żeby urzędnicy byli w stanie rozwiać
nasze wątpliwości i na te pytania odpowiedzieć. Ja wiem, że pan dyrektor Tomala od
niedawna piastuje swoje stanowisko, ale z tego co ja pamiętam, na tej sali siedział były
dyrektor MOSiR-u i myślę, że miał doskonałą, pełną wiedzę na temat tego postępowania,
które było w marcu 2016 roku. Tylko tak na marginesie powiem, bo w tej sprawie odbyła się
Komisja Rewizyjna, i bardzo dziękuję panu Przewodniczącemu Kisielowi, że też sprawy nie
zostawił i chciał ją wyjaśnić, bo to leżało w interesie nas wszystkich. Na marginesie,
aczkolwiek to też jest ważna sprawa, okazało się, że my na tą murawę mieliśmy
dwunastomiesięczny okres gwarancji, tylko pan dyrektor Tomala powiedział, że ta murawa
była użytkowana niezgodnie z warunkami, niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwie
użytkowana. Więc to też jest trochę dziwna sprawa, że dzierżawimy komuś infrastrukturę
miejską, w którą inwestujemy i musimy co roku ponawiać dość znaczącą inwestycję, bo ktoś
niewłaściwie z tej infrastruktury korzysta. Taki apel z mojej strony, po prostu traktujmy się
poważnie.
Druga kwestia, panie Prezydencie, to kwestia roweru miejskiego. Bodajże dwa , trzy tygodnie
temu pan, w jednej z lokalnych rozgłośni radiowych, tak naprawdę powiedział, że ten pomysł
w Kielcach nie będzie realizowany, podając kilka argumentów, które szczerze mówiąc do
mnie nie trafiają, że to jest system, który nam nie jest potrzebny, że to nie są rowery wysokiej
jakości, że one często ulegają dewastacji. Panie Prezydencie, ja mam wrażenie, że my od
kilku lat na ten temat dyskutujemy, pan Prezydent Gruszewski zaprasza radnych na spotkania.
Spotykamy się z potencjalnymi oferentami tego systemu i nagle po tym okresie, kiedy wydaje
się, że dochodzimy do jakiegoś rozwiązania, pan rozwiewa te wątpliwości bardzo dziwnymi
argumentami i mam wrażenie, że nie podpartymi, nie wynikającymi z żadnej analizy. Mam
ogromny apel, panie Prezydencie, żebyśmy do tego tematu mogli wrócić i mogli spokojnie
usiąść w jakimś zespole merytorycznym. Być może państwo dysponujecie jakąś analizą,

12

z której wynika, że to nie jest rozwiązanie dla Kielc sensowne i logiczne. Ale usiądźmy
i o tym podyskutujmy, a nie bądźmy informowani o podjęciu przez pana decyzji podając
argumenty, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Panie Prezydencie,
bardzo proszę wróćmy do tego tematu, nawet jeżeli pan ma już ugruntowane stanowisko w tej
sprawie, to proszę spróbować nas do tego przekonać.
Trzecia sprawa. Ja nawet nie wiem jak to komentować. Oczywiście chodzi mi o pismo, które
w ostatnich dniach wyszło spod pana ręki i trafiło do pana Posła Artura Gierady. Oczywiście
mam na myśli sadzenie drzew w Kielcach. Panie Prezydencie, ja już nawet nie chcę się
dochodzić jak pan odebrał to pismo, ja czytałam wypowiedzi ze środowisk panu zbliżonych,
że to była pułapka zastawiona na pana Prezydenta. Naprawdę, ja nie chcę dociekać,
absolutnie nie zgadzam się z argumentacją przez pana przedstawioną, że to była jakaś próba
wciągnięcia Kielc w protest antyrządowy, bo idąc tym tokiem to za chwilę przestanie Ratusz
wydawać zgody na wszelkiego rodzaju demonstracje, które mają charakter antyrządowy,
happeningi, które jak świat światem się odbywały i będą się odbywać i myślę, że nie rolą
Ratusza jest cenzurowanie kto może protestować i w jakiej sprawie. Panie Prezydencie, ja
miałam takie wrażenie, że po tej kuriozalnej odpowiedzi o trawie, dwa lata temu, że można
zorganizować śniadanie na trawie tylko na bruku, parę miesięcy mieliśmy Kielce stolicą
mody i miałam wrażenie, że pan dokładnie zrozumiał jaki mechanizm funkcjonuje i jak te
pisma później żyją swoim życiem. A tutaj, w zeszłym tygodniu, mamy kuriozalne pismo,
które obiegło świat. Ja nie wiem, czy pan obserwował, jaki był zasięg tego pisma. Wszystkie
tytuły ogólnopolskie cytowały pana wypowiedź, śmiejąc się z Kielc. Śmiejąc się. Nazywając
to absurdem, bareizmem. Media społecznościowe huczały. Post z tym pismem udostępniły
osoby, które potem miały dziesięć tysięcy laików, dwa tysiące udostępnień. Ja nie wiem, czy
pan sobie zdaje sprawę, jaka jest skala ośmieszania Kielc po jednych, kuriozalnych, dwóch
zdaniach, które pan podpisuje i wysyła w świat. Panie Prezydencie, proszę być bardziej
czujnym na uwagi swoich służb. Ja wierzę, że są w Ratuszu ludzie, którzy doskonale
rozumieją jak tego typu mechanizmy działają. Ja bardzo współczuję współpracownikom pana,
którzy dbają o wizerunek, chociażby pracownikom biura prasowego, bo gdyby moja, była
szefowa, tego typu pisma wypuszczała w świat to ja bym osiwiała w ciągu trzech dni. Co
prawda jej następczyni, jakby w tym zakresie też ma swoje osiągnięcia, ale to nie jest już mój
problem i też żadne wytłumaczenie dla pana. Panie Prezydencie mówi pan, że nie będzie się
pan włączał w żadne akcje antyrządowe, chociaż nikt nie prosił pana o włączenie się w ten
symboliczny protest. Ponieważ ma pan z ministrami i Rządem wiele do załatwienia. To
proszę mi powiedzieć, jak w tym kontekście mamy rozumieć pana wypowiedź do jednej
z gazet, że Poseł to może sobie posadzić drzewa w Zagnańsku. Czy z tym parlamentarzystą,
tym, który reprezentuje Kielce, pan już nie będzie miał nic do załatwienia. No nie jest to
najszczęśliwsze podejście. Panie Prezydencie, bardzo proszę o większą wnikliwość, bo
naprawdę mnie nie chodzi o podstawy tego pisma i jakiś potencjalny konflikt między panami,
chodzi mi o to, co się dzieje na arenie Polski z opinią Kielc, po wypuszczeniu takiego
nieodpowiedzialnego pisma. Panie Prezydencie, proszę sobie poczytać kilka artykułów,
szczególnie polecam ten w Polityce, bo tam jest taka przedstawiona pana sylwetka, myślę, że
dość ciekawa lektura. Panie Prezydencie, tak na koniec powiem, że wie pan jak na mieście
zaczynają pana nazywać? Januszem marketingu. Jak pan nie wie co to znaczy, to proszę
spytać swoich młodszych współpracowników. Dziękuję bardzo.
Radna Katarzyna Zapała
Ja w tym temacie. Przepraszam, w tym punkcie sesji dlatego, że mam poczucie iż winni
jesteśmy wyjaśnienia wszystkim radnym. Otóż miałam i mam przyjemność współpracować
z Wydziałem dyrektora Mućka i z panią Grażyną Ziętal w ramach startowania do projektów
do Ministerstwa Sportu, w zakresie rozbudowy skateplazy w Kielcach. Prosiłam o ten głos
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dlatego, że czuję się w obowiązku wyjaśnienia całej sytuacji. Otóż na początku pragnę
podkreślić, że zarówno z ministerstwem bezpośredni kontakt miała pani Grażyna Ziętal,
za której poświęcenie i zaangażowanie gorąco dziękuję. Zarówno ja, bezpośrednio
rozmawiałam z ministerstwem, jak i Agata Wojda, natomiast w momencie, kiedy został
projekt ogłoszony i kiedy uszczegółowiono jego założenia, okazało się, że nie ma sensu
składać tego wniosku na tamten moment, ze względu na niespełnianie wszystkich warunków
formalnych, co nie jest absolutnie winą ani urzędników naszych, ani nas, czy miasta. Po
prostu takie zostały określone warunki przez ministerstwo, a my ich, jako miasto nie
wypełniliśmy. Pragnę jednak powiedzieć, że w czasie tego miesiąca pracy i kontaktów
z Ministerstwem Sportu zarówno ja, jak i zespół dyrektora Mućka, on sam również,
pozyskaliśmy od ministerstwa wiedzę, że projekty będą jeszcze otwierane na tego typu
działania, gdzie duża szansa jest, iż miasto spełni jednak warunki formalne. Oni teraz
uszczegóławiają te programy. Tutaj oczywiście wielki problem, który mamy z tego typu
działaniami wynika z faktu, że ministerstwo zaskakuje ogłaszaniem tego typu konkursów.
W momencie, kiedy mówimy na przykład o wybudowaniu infrastruktury, która na przykład
potrzebuje pozwoleń budo walnych, ministerstwo ogłasza pierwszego lutego projekt do
28 lutego. Co bardzo często czasowo jest niemożliwe do spełnienia, by wszystkie dokumenty
przygotować, a zwłaszcza te, które maja zakres inżynierski i pozwoleniowy. Tak więc, dzisiaj
czekamy, wciąż mając kontakt z Ministerstwem Sportu bezpośredni, na to by pozyskać
wiedzę na temat szczegółowych zasad kolejnych projektów, do których, jak się wyraził
pracownik, dyrektor biura w Ministerstwie Sportu, odpowiedzialny za tego typu programy,
miasto Kielce będzie mogło wziąć udział. Ja oczywiście, po rozmowach z dyrektorem
Mućkiem zadecydowaliśmy, że będziemy nadal pilnować i próbować startować do tego typu
programów, bo szkoda pieniędzy, które moglibyśmy pozyskać. Natomiast serdecznie też
dziękuję za tą decyzję, jakże z jednej strony odważną, ale z drugiej strony też bardzo
merytoryczną, by jednak przekazać pieniądze, te dwieście tysięcy na bieżący remont
skateplazy. Pragnę też państwu powiedzieć, że środowiska, które korzystają ze skateplazy
poprzez moją osobę, w przyszłym tygodniu spotkają się z dyrektorem Mućkiem i będziemy
rozmawiać o tym, w jaki sposób ta skateplaza powinna być wyremontowana. Tu, ponowne
moje podziękowania za otwartość Wydziału dyrektora Mućka, jego pracowników, za chęć
konsultacji ze środowiskami specjalizującymi się w danych zagadnieniach i korzystających
ze specjalistycznych, tak naprawdę, urządzeń jakim jest skatepark.
Radny Marian Kubik ad vocem
Ja tylko króciutko chciałem ad vocem do pani radnej Agaty Wojdy. Taką prośbę, jakby
przekazała panu Posłowi Gieradzie i podziękowała, że jedyną rzeczą, którą chciał zrobić dla
Kielc i Województwa Świętokrzyskiego to chciał posadzić sobie te drzewka. Nie wiem czy
z jakiejś dobrej woli, czy tylko i dlatego, żeby dołożyć Rządowi. Właściwie, prawdę mówiąc,
jak ja go obserwuję przez te dwie kadencje, to ja nie pamiętam, żeby on cokolwiek dla
kielczan, czy dla województwa zrobił. Prze te lata. Tak że proszę podziękować mu, bo ja po
prostu nie mam z nim kontaktu.
Radna Agata Wojda ad vocem
Ja też bardzo króciutko. Panie radny, ale moja wypowiedź nie odnosiła się właściwie do Posła
Artura Gierady. Odnosiła się do działań miasta i to jest intencją mojej wypowiedzi. Jeżeli pan
ma niedosyt kontaktów z panem Posłem, to jest to parlamentarzysta, który przyjmuje na
dyżurach, więc bardzo proszę się do niego zgłosić. Myślę, że z chęcią się z panem spotka.
Zresztą znacie się chyba z pracy w Radzie Miasta. Nie to było istotą mojej wypowiedzi. Istotą
mojej wypowiedzi były nieprzemyślane działania urzędników i pana Prezydenta, które
wystawiają na śmieszność nasze miasto na arenie całej Polski.
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Do pkt 6-7

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję państwa radnych, że na stronie dla radnych, w odpowiednim czasie zostały
opublikowane:
1. Informacja o realizacji Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta
Kielce za 2016 rok.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXV/423/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
11 marca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce
za II półrocze 2016 roku.
W sprawie pierwszej informacji głos chciał zabrać pan Marek Scelina, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pan Marek Scelina
Właściwie jest to wniosek Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.
Program „Karta Dużej Rodziny" funkcjonuje od 2014 roku. Zgodnie z przepisami Kartę
Dużej Rodziny otrzymują rodzice, dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, dzieci
w wieku do ukończenia 25 roku życia które kontynuują naukę.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z wprowadzonych przez Miasto
ulg i uprawnień jest Karta Dużej Rodziny wydana w ramach rządowego programu, opatrzona
specjalnym identyfikatorem.
Krótkie informacje liczbowe. W 2016 rok w Programie uczestniczyło 1467 rodzin
wielodzietnych, w tym: 2657 osób dorosłych (rodzice i opiekunowie) oraz 4587 dzieci.
Łącznie wydano 7714 sztuk Karty.
Wśród rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny mieliśmy:
- 1248 rodzin posiadających 3 dzieci,
- 159 rodzin posiadających 4 dzieci,
- 29 rodzin posiadających 5 dzieci,
- 13 rodzin posiadających 6 dzieci,
- 3 rodziny posiadające więcej niż 7 dzieci.
Jakie uprawnienia daje ta lokalna karta:
1) Bezpłatny udział w imprezach biletowanych oraz bezpłatny udział w zajęciach
prowadzonych przez miejskie instytucje kultury i miejskie jednostki organizacyjne: Kieleckie
Centrum Kultury, Dom Środowisk Twórczych, Dom Kultury „Zameczek", Kielecki Teatr
Tańca, Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś", Muzeum Zabawek
i Zabawy, Muzeum Historii Kielc, Wzgórze Zamkowe.
2) Bezpłatny wstęp do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: basen
letni/lodowisko, kryte pływalnie: FOKA, DELFIN, ORKA, MORS, JURAJSKA.
3) Bezpłatne przejazdy na podstawie biletu okresowego 90-dniowego dla trzeciego
i kolejnego dziecka z rodziny wielodzietnej, do ukończenia 18 roku życia, bądź 25.
Wykaz ulg jest ogólnie dostępny, można zapoznać się z nim na stronie internetowej Urzędu
Miasta Kielce i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzime w Kielcach.
Teraz koszty. W 2016 roku budżet miasta Kielce poniósł wydatki, które polegają na tym, że
tak naprawdę te usługi, o których mówimy są usługami bezpłatnymi dla uczestników, ale
oczywiście instytucje, które je świadczą muszą uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Budżet
miasta poniósł wydatki w kwocie: 774.487,00 zł plus koszty, które poniósł ZTM. Wydał on
bowiem 1926 biletów, kosztowało to 213.786 zł.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego materiału jak i sprawozdania o którym
wcześniej mówiłem?
Nie widzę, wobec tego uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do wiadomości przedstawione
sprawozdania.

Do pkt 8
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych Komisji,
wszystkie projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały
opinię. Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania tych
projektów, proszę aby przed głosowaniem wpisali się na listę mówców w odpowiednim
punkcie porządku obrad.
Do pkt 8.1-8.2
Kierownik Referatu Planowania Budżetu Miasta Wydziału Budżetu, pani Ewa Wypych
zarekomendowała projekty uchwał:
- zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2017 - 2045 (z autopoprawką); (pkt 8.1)
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
(z autopoprawką). (pkt 8.2)
Zmiany zawarte w projektach uchwał powodują:
Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 5.895.340 zł, w tym: planu dochodów
bieżących o kwotę 2.600.597 zł, planu dochodów majątkowych o kwotę 3.294.743 zł.
Zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 7.382.915 zł, w wyniku zwiększenia
planu wydatków bieżących o kwotę 1.928.780 zł oraz zwiększenia planu wydatków
majątkowych o kwotę 5.454.135 zł, zwiększenia planu przychodów o kwotę 20.941.577 zł,
zwiększenia planu rozchodów o kwotę 19.454.002 zł.
Jednocześnie zmiany dokonane w przedstawionym projekcie uchwały powodują zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Kielce na lata 2017-2045. Proszę o uchwalenie
proponowanych zmian wraz z autopoprawkami.
Radna Agata Wojda
Starałam się tą kwestię poruszyć na Komisji Finansów Publicznych, natomiast nie było
możliwości dostania pełnej odpowiedzi, bo faktycznie ona pewnie wykracza poza wiedzę, czy
możliwość udzielenia tej odpowiedzi przez Prezesa Spółki Lotnisko Kielce. W związku z tym
ponawiam pytanie, tym, razem skierowane w obecności pana Prezydenta. Chodzi mi o jeden
punkt w uchwale budżetowej: Zakup dokumentacji przedinwestycyjnej dotyczącej budowy
Portu Lotniczego - 66.000 zł. Uzasadnienie jest dość lakoniczne, że jest to dokumentacja,
która jest własnością spółki. Większość dokumentacji jest własnością miasta. To jest projekt
makroniwelacji, tak poinformował nas pan Prezes Mućko. Natomiast ciągle nie dostaliśmy
informacji, właściwie jaki jest cel zakupu tej dokumentacji? Ja pomijam już kwestie... Panie
Prezydencie, żeby była jasność, ja doskonale rozumiem, że spółka nie może miastu przekazać
tej dokumentacji za darmo, ponieważ funkcjonuje w określonym kontekście prawnym. Mam
co prawda wrażenie, że może udostępnić na potrzeby miasta, w przypadku realizacji pewnej
inwestycji, ale nie chcę tutaj, na ten temat się spierać. Natomiast bardziej interesuje mnie jaki
jest cel, w tym momencie, zakupu tej dokumentacji, w kontekście tego, co zakładam, miasto
planuje jeśli chodzi o teren zlokalizowany w Obicach. Jeżeli są jakieś plany związane
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ze spółką, czyli sprzedażą, czy postawieniem w stan upadłości, bądź jakieś inne koncepcje,
które są odległe w czasie, to zawsze mamy czas, żeby tego typu zakup dokonać. Nie
rozumiem dlaczego w tym czasie mamy wydawać prawie 70 tysięcy złotych na tą
dokumentację. To też takie, panie Prezydencie, myślę, od szczegółu do ogółu, ponieważ
zmienił się trochę kontekst jeśli chodzi o te tereny w Obicach, bo wiemy już, że na pewno na
tym terenie nie powstanie centralny port lotniczy, koncepcję o którą pan bardzo mocno
zabiegał, skończyło się to niepowodzeniem. Natomiast, jakby pan był też łaskaw powiedzieć,
jakie działania były czynione, lobbingowe, w zakresie przekonania pana Premiera
Morawieckiego do ulokowania w podkieleckich Obicach tej inwestycji, oprócz tego jednego,
który był szeroko komentowany, czyli spotkania bodajże z panem Wiceministrem Szmitem
i przekazanie mu oferty. Ja wiem, że państwo zapowiadaliście wizytę w ministerstwach,
rozmowy na ten temat. Zresztą parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości deklarowali pomoc
w tej sprawie i wprowadzanie pana w pewne gabinety, żeby te rozmowy można było
prowadzić. Więc, jakby taką mapę drogową, którą państwo zrealizowaliście, jakby pan
Prezydent mógł nam zaprezentować. Jeszcze jedno techniczne pytanie, ponieważ
w zakupionych gruntach w Obicach, wiem, że część z nich została zakupiona na podstawie
wywłaszczeń, jeśli chodzi o specustawę lotniskową. Chciałam zapytać jaka to jest część
gruntów? Miejmy też świadomość, że jeżeli wywłaszczenia pod konkretny cel publiczny, to
nie możemy tych gruntów użyć na inny cel. Chciałam zapytać jaki procent gruntów
z wywłaszczeń stanowi całość tego terenu.
Prezydenta Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
Może ja nie mam wystarczającej wiedzy, albo wiedzy większej niż pani, bo ja nie wiem
o tym, że już zapadły decyzje o tym, że na przykład Port Centralny nie będzie tutaj, tylko
będzie gdzie indziej. Z tego co wiem, to są na razie informacje medialne. Ani Premier
Morawiecki, ani nikt w tym Rządzie jeszcze decyzji o lokalizacji nie podjął. Była inicjatywa
posłów co do tego, że przed podjęciem decyzji o lokalizacji będzie wysłuchany głos Kielc
w tej sprawie. Sprawa jest otwarta moim zdaniem. Oczywiście nie jest to żadną gwarancją,
że tu będzie port centralny. To jest jedna z opcji, co do której się przymierzamy. Ja bardzo
wyraźnie chciałbym powiedzieć, że nie zrezygnowaliśmy z planów wybudowania portu
lotniczego koło Kielc. Jakby to śmiesznie miało nie brzmieć dla niektórych. Tak to
odczuwam, taką presję. Odpowiem pani na pytanie tak, jeżeli wydaliśmy 30 milionów
złotych, bo nie więcej, to nie są to pieniądze wyrzucone. Myślę, że są bardzo dobrze
zainwestowane. Niektóre elementy związane z projektem powinny być w jednych miejscach,
co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Praktycznie spółka jako taka, w tej chwili istnieje
w obrocie prawnym, ale ona nie funkcjonuje tak naprawdę. Wszystkie sprawy związane
z Obicami są w rękach miasta. My tutaj, urzędnicy się tym zajmują. Ta dokumentacja,
0 której mówimy, ona jest nam po prostu potrzebna, na dzień dzisiejszy. Dlatego, żeby
dysponować nią, bo nie wiadomo co się dalej stanie, czy ta spółka będzie przekazana, może
w formie aportu, może w jakiś inny sposób wykorzystana. Z punktu widzenia racjonalnego
1 logicznego, to co jest niezbędne do dalszej pracy powinno być w jednych rękach. To jest
jedyny cel, tu nie ma żadnego drugiego dna. Jeżeli chodzi o tereny wywłaszczone, są
w bardzo niewielkim stopniu. Parę działek jest. One nie stanowią o całej tej nieruchomości
w sposób zasadniczy. Nie zrezygnowaliśmy z budowy portu, jakiego by on nie miał
charakteru. Wiem, że pewnie problem odżył w tej chwili, bo partia Nowoczesna wystąpiła
o to, żeby przekształcić ten grunt w grunt inwestycyjny. Byli zresztą u mnie ci ludzie.
Powiedziałem im, że jeżeli mają inwestora i potrzebują 50 albo 100 hektarów, to ja im
wskażę miejsce. Niech na razie nie psują tej koncepcji, bo myśmy nie zrezygnowali z tej idei,
którą realizujemy od kilkunastu lat. Nie ma potrzeby przecinać tego działania. Ja jestem
przekonany, że trzeba być cierpliwym i konsekwentnym w tym temacie.
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Radna Agata Wojda
Panie Prezydencie, nie tylko partia Nowoczesna. Ja byłam na audycji ostatnio z panem
Posłem Lipcem, który też zasygnalizował, że być może koncepcja będzie inna i część tych
terenów będzie przekazana pod inwestycje. Rozumiem, że to jest temat, o którym szersze
środowiska mówią. Tak, zgodzę się z panem, że Rząd formalnie podjął decyzję o tym,
że będzie realizował inwestycję centralnego portu lotniczego, z tego co wiem, faktycznie nie
ma jeszcze podjętej decyzji o lokalizacji, ale nie tylko pan Premier Morawiecki, ale i inni
członkowie rządu sygnalizowali i wprost mówili, że jest to teren między Warszawą a Łodzią.
Rozumiem, że państwo jeszcze będą podejmować działania, natomiast też z tego co pan
powiedział, rozumiem, że takich działań do tej pory nie było? Czyli przez te kilka miesięcy
nie udało się w Warszawie, bądź w jakimś innym miejscu spotkać z kimkolwiek, komu
można by te informacje przekazać. Co do tych wywłaszczeń, to jasne, że pan Prezydent
dzisiaj nie jest w stanie podać mi dokładnie terenów, które były wywłaszczone na podstawie
specustawy, ale ja wystąpię o te informacje. Jeśli chodzi o tą dokumentację, panie
Prezydencie, no przepraszam, ale mnie pan nie przekonał, bo ciągle nie wiem dlaczego dziś
chcemy, za prawie 70 tysięcy złotych kupić dokumentację, która być może będzie nam
potrzebna. To jest dokumentacja - projekt makroniwelacji. Czy w związku z tym, mamy
jakieś plany najbliższe, żeby tą dokumentację w jakiś sposób wykorzystać? Szczególnie, że
spółka może, gdyby takie plany były, udostępnić miastu tą dokumentację do wykorzystania.
Więc ja naprawdę nie rozumiem zasadności, dziś kupienia tej dokumentacji. Problemem
oczywiście, ja się z tym nie zgadzam, natomiast problemem jest oczywiście oddanie głosu, bo
ten wydatek jest w dużej uchwale budżetowej i trudno głosować przeciwko innym wydatkom,
sprzeciwiając się tylko jednemu. Ale chciałabym, żeby ten głos, pewnie nie tylko mój, bardzo
jasno wybrzmiał, że moim zdaniem jest to wydatek, który w tym momencie nie ma żadnego
uzasadnienia.
Radna Katarzyna Zapała
Nawiązując do mojego poprzedniego głosu, w tym projekcie zawarte jest wiele innych
kosztów, które chcemy poprzeć. Ja rozumiem, że dokumentacja jest potrzebna, w sensie „na
stanie miasta", makroniwelacji, więc może jeszcze raz, pytanie konkretne: tej dokumentacji
potrzebujemy? Mamy ją zakupić? Potrzebujemy jej w jakim celu? To po pierwsze. I moje
drugie pytanie, to nie jest pytanie, tylko może przypuszczenie, skoro przejmujemy od spółki
poszczególne elementy dokumentacji, to jest na pewno jedna tylko część całej, pewnie całego
archiwum dokumentów, które ta spółka ma, czy to też oznacza, że przygotowujemy się do
likwidacji tej spółki? Bo jeżeli ta spółka nie będzie zarządzała dokumentami, które są istotne
z punktu widzenia samej inwestycji, to może okaże się, że niezasadne w ogóle żeby ona
funkcjonowała. Może trzeba ją zawiesić. Teraz bardzo bym prosiła, żeby po pierwsze
Prezydent, tudzież oczywiście wskazana osoba przez niego, merytorycznie przygotowana,
odpowiedziała na moje pierwsze pytanie, to znaczy do czego nam ta dokumentacja na stanie
miasta. I po drugie, czy moje przypuszczenia na temat wyciszania spółki idą w ogóle
w dobrym kierunku?
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pan Jacek
Michalski
Na temat lotniska w Obicach narosła już wręcz fama, że będzie, nie będzie. Ja apeluję, żeby
w tej sprawie zachować spokój, bo w spokoju naprawdę można wiele zyskać. Pan Prezydent
podjął działania, niech dalej je kontynuuje, a państwa radnych, jak również przedstawicieli
mediów, pragnę zapewnić, że jeśli tam nie powstałoby nigdy lotnisko, to miasto Kielce nigdy
nie straci żadnej złotówki. Te grunty, które tam są, tam są zlokalizowane bogate złoża
dolomitu. W okolicy, w regionie świętokrzyskim, gdzie trwa eksploatacja dolomitów
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i wapieni, te zasoby już, można powiedzieć się powolutku wyczerpują. A tam są tereny, które
pozwolą pozyskać wiele milionów ton dolomitów i kruszyw. Nawet na tym miasto
w przyszłości mogłoby zarobić potężne pieniądze, ale miejmy nadzieję, że port lotniczy
wcześniej czy później powstanie, bo jest niezbędny dla Kielc, nawet ze względu na Targi
Kielce.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Czyli można powiedzieć, że będziemy bogaci.
Radna Katarzyna Zapała
Ja lubię, kiedy rozmawiamy merytorycznie. Ja tylko panu radnemu, też mam nadzieję, że
będziemy bogaci, tylko panie radny, jest tylko jeden problem. Te grunty, które są zakupione,
są zakupione pod lotnisko. Ten proces się nazywa wywłaszczenie. Jeżeli tego lotniska tam nie
będzie, szanowny panie, nie będziemy mogli tych gruntów wykorzystać pod kopalnię, gdyż
blokuje to proces wywłaszczenia. Jeżeli będzie pan chciał pozyskać więcej wiedzy na ten
temat merytorycznej, poproszę po sesji, porozmawiamy.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki ad vocem
Szanowni państwo, ja myślę, że może dosyć tej dyskusji, jałowej wręcz, dlatego że większość
tych gruntów, jak powiedział przed chwilą pan Prezydent, została zakupiona, a nie
wywłaszczona. Więc to jest jałowa dyskusja. Po drugie, każda informacja, każdy wniosek,
każde odniesienie się do jakiejś cząstkowej sprawy związanej z poprawkami, czy z budżetem
generalnie, jeżeli jest konstruktywne, to kończy się wnioskiem. Proszę przedstawić wniosek
na koniec swojej konkluzji, że pozycję związaną z lotniskiem Kielce należy wykreślić. To jest
wtedy konstruktywne działanie radnego. A tak, to jest promowanie samego siebie i na
każdym kroku jest wypowiedź, która nic nie daje, tylko tracimy czas.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie.
I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045 (z autopoprawką): (pkt 8.1)
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
-l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/793/2017 z dnia 23 marca 2017 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2017-2045.
II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Kielce na 2015 rok (z autopoprawką): (pkt 8.2)
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
-l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/794/2017 z dnia 23 marca 2017roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.
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Do pkt 8.3
Inspektor Wydziału Budżetu, pani Edyta Samczyńska zarekomendowała projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
Proponowana wysokość kredytu wynosi 16 milionów złotych, z terminem spłaty nie później
niż do 2042 roku. Celem zaciągnięcia nowego kredytu jest przemodelowanie harmonogramu
spłaty długu miasta w taki sposób, że w 2017 roku zostaną spłacone raty kredytów
przypadające zgodnie z umowami do spłat w latach 2019-2022. Operacja ta może również
skutkować zastąpieniem kredytów o wyższych marżach kredytami o marżach niższych.
Zmiany te nie spowodują zwiększenia kwoty zadłużenia miasta Kielce.
Radny Dawid Kędziora
Chciałbym, żeby moja wypowiedź została potraktowana jako głos odrębny. Przypatruję się
temu, co państwo nam fundujecie, co państwo nam proponujecie i nie ma mojej zgody na to,
żeby prawie co każde posiedzenie była składana propozycja rolowania kredytu. To nie jest
żadna oszczędność, zaciąganie kolejnego kredytu, tytułem spłaty poprzednich. Nie wiem, ale
zadaję sobie pytanie, czy to jest rolowanie kredytu, czy to jest rolowanie mieszkańców. Mogę
zrozumieć pana Prezydenta, który znalazł się w takiej sytuacji, w jakiej się znalazł i być może
nie zakłada reelekcji, ale nie mogę zrozumieć radnych, którzy korzystając z możliwości
oddania głosu za takim, po prostu niepoważnym wnioskiem, którego konsekwencje będą
daleko idące, dlatego że nie wiemy co się będzie działo w 2030 roku, w 2020, przy takim
namnożeniu kredytów i takich wniosków, które państwo składacie. Nie jest prawdą, że spłata
kredytu innym kredytem jest oszczędnością, dlatego, że koszty, które ponieśliśmy pobierając
wcześniejsze kredyty zostały już zapłacone. Także nie jestem przekonany, czy mogę wierzyć
państwa zapewnieniu, że jest to korzystne dla miasta. Dlatego ja, tutaj wyraźnie sprzeciwiam
się takiemu dalszemu zadłużaniu miasta. Pani powiedziała w uzasadnieniu, że może to nie
spowodować dalszego zadłużania miasta, ale jak wiemy, z roku na rok, jak w każdym
wystąpieniu to podkreślam, to zadłużenie rośnie. Jesteście państwo dla mnie niewiarygodni
i nie ma zgody na zaciąganie kredytu na następny kredyt.
Inspektor Wydziału Budżetu, pani Edyta Samczyńska
Ja może powtórzę fragment uzasadnienia uchwały, który mówi że planowana operacja
zaciągnięcia nowego kredytu na spłatę istniejących zobowiązań, nie spowoduje zwiększenia
kwoty zadłużenia miasta. Tego dotyczy uzasadnienie. Natomiast kwota kredytu, która jest
zaciągana, która jest planowana do zaciągnięcia, jest przeznaczona w całości na spłatę
istniejących zobowiązań zaciągniętych wcześniej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za

Przeciw

-19

-3

Wstrzymało się
-l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/795/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
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Do pkt 8.4

Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały
zmieniającej 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.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki oświatowe mają taką możliwość. Projekt
uchwały w części pierwszej ma charakter porządkowy, aktualizuje dane adresowe tych szkół.
Po drugie jest konsekwencją przyjętych zmian w ustawie o podatku VAT.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/796/2017 z dnia 23 marca 2017roku
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.
Do pkt 8.5

Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały
w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które będą
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla kandydatów do
klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia
liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki (z sali)
Panie Prezydencie, śniadania pan nie jadł? Proszę mówić głośniej.
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut
Postaram się. Niniejszy projekt jest konsekwencją uprawnień, które ma Rada Miasta w tej
kwestii. W następnym projekcie będę znowu mówił cicho.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Szanowni państwo, ja dbam o to, żeby był komfort pracy osoby, która spisuje protokół. Duka
pan, wtedy nic nie wiadomo co jest powiedziane. Trzeba domyślać się tego, co pan mówi.
Oprócz tego chcę wiedzieć i być komunikatywny z tym co pan mówi.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/797/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które będą
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla kandydatów do
klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia
liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Do pkt 8.6 i 8.7

Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował następujące projekty
uchwał:
- w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach;
(pkt 8.6)
- w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Kielcach, (pkt 8.7)
Na poprzednim posiedzeniu przyjęli państwo dwie uchwały intencyjne w sprawie likwidacji
szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 oraz I Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego. Te dwie uchwały zostały skierowane do pana Kuratora, celem
wyrażenia jego opinii. Pan Kurator, w swej mądrości nie wniósł uwag. W związku z tym,
proszę o przyjęcie uchwał definitywnych.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie.
I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
w Kielcach (pkt 8.6):
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/798/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Kielcach.
II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego w Kielcach (pkt 8.7):

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
-l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/799/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach.
Do pkt 8.8 i pkt 8.9

Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował następujące projekty
uchwał:
- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego (pkt 8.8);
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-

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
(pkt 8.9).
Również na poprzednim posiedzeniu przyjęli państwo uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego. Zgodnie z ustawą te projekty musiały być opiniowane przez pana Kuratora. Pan
Kurator, podobnie jak dwie poprzednie, zaopiniował je pozytywnie. W związku z tym proszę
0 przyjęcie uchwał definitywnych.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie.
L Głosowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
1 gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (pkt 8.8):
Za
- 22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
-l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/800/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych (pkt 8.9):
Za '
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
-l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/801/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Do pkt 8.10 - 8.13
W.o. Dyrektora Wydziału Kultury i Promocji Miasta, pan Karol Gadowski
zarekomendował projekty uchwał:
- zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Dom Środowisk Twórczych w Kielcach; (pkt 8.10)
- zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach;
(pkt 8.11)
- zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach;
(pkt 8.12)
- zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, (pkt 8.13)
Cztery projekty uchwał dotyczą zmian w statutach miejskich instytucji kultury. Zmiany
te dotyczą wprowadzenia zapisów umożliwiających instytucjom prowadzenie działalności
innej niż kulturalna, z wykorzystaniem pozyskanych środków na działalność statutową.
Dyrektorzy czterech instytucji zaproponowali wprowadzenie nowych zapisów w statutach.
Zapisy te mają umożliwić instytucjom kultury zarabianie dodatkowych pieniędzy na
wykonywanie działalności statutowej.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie.
L Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Środowisk Twórczych w Kielcach
(pkt 8.10):
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/802/2017 z dnia 23 marca 2017roku
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Dom Środowisk Twórczych w Kielcach.
II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Kieleckiego
Teatru Tańca w Kielcach (pkt 8.11):
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/803/2017 z dnia 23 marca 2017roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach.
III. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego
Centrum Kultury w Kielcach (pkt 8.12).
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/804/2017 z dnia 23 marca 2017roku
zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach.
IV. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
(pkt 8.13).
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/805/2017 z dnia 23 marca 2017roku
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.
Do pkt 8.14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pan Marek Scelina zarekomendował
projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
w Kielcach.
Rzecz polega na tym, że MOPR będzie realizował, właściwie już w tej chwili realizuje
kolejne zadania. Mianowicie jest realizatorem ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za
życiem". Wypłaca świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, oraz już utworzył
zakład pielęgnacyjne - opiekuńczy w Kielcach. Wszystkie te nowe zadania muszą zostać
wpisane do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/806/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Do pkt 8.15
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pan Marek Scelina zarekomendował
projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w 2017 r.
Rzecz polega na tym, że Rada Miasta musi podjąć uchwałę, w której z wykazu zadań, które są
domeną powiatu, a są zawarte w ustawie o rehabilitacji i zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych musi wskazać i wybrać te, które nasz samorząd będzie realizował.
Praktyką, którą oceniamy za dobrą praktykę, jest to, żeby realizować w naszym mieście
wszystkie zawarte w rozporządzeniu do ustawy zadania. Prosiłbym, aby w takiej formie
tę uchwałę przyjąć.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/807/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2017 r..

Do pkt 8.16
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pan Marek Scelina zarekomendował
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej
im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach.
Jak państwo wiedzą, dom w tej chwili jest w trakcie przekształcania. Tworzy się tam nowa
instytucja. Dlatego też, chcielibyśmy aby do statutu wprowadzić stanowisko zastępcy
dyrektora. Nowo powołana osoba zajmowałaby się bieżącym funkcjonowaniem tej części
Domu Pomocy Społecznej, która nadal pozostanie Domem Pomocy Społecznej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/808/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki
Sobieskich w Kielcach.
Do pkt 8.17-8.20
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pan Marek Scelina zarekomendował
projekty uchwał:
- w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Modernizacja
mieszkania na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy
zastępczej oraz modernizacja mieszkania z przeznaczeniem dla kobiet z małymi
dziećmi opuszczających placówki wsparcia" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (pkt 8.17);
- w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Przebudowa
i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii " w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (pkt 8.18);
- w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Przebudowa,
rozbudowa, nadbudowa budynku z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej
PCK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (pkt 8.19);
- w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn: Rozbudowa,
przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu
Abstynentów „Raj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (pkt 8.20).
Uchwały dotyczą podobnego zagadnienia, mianowicie została podpisana umowa intencyjna
z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. W tych, tzw. preumowach jest zapewnienie
dotacji dla czterech zadań inwestycyjnych zaprojektowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Kielcach. Abyśmy mogli realizować te zadania, państwo muszą podjąć
odpowiednie uchwały. Dotacja z budżetu unijnego, którym w tej chwili dysponuje Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego to kwota prawie 6 milionów złotych, z udziałem gminy
Kielce w postaci 15%.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie
I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu
pn. „Modernizacja mieszkania na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków
pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania z przeznaczeniem dla kobiet z małymi
dziećmi opuszczających placówki wsparcia" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (pkt 8.17):

Za
Przeciw

Wstrzymało się

-24
- brak

- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/809/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Modernizacja mieszkania na
potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja
mieszkania z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki
wsparcia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
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II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu
pn. „Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii " w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (pkt 8.18):

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/810/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa
Dziennego Ośrodka Socjoterapii " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
III. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji
projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku z przeznaczeniem dla ofiar
przemocy domowej PCK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (pkt 8.19):
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/811/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa,
nadbudowa budynku z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IV. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji
projektu pn: Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego
Klubu Abstynentów „Raj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (pkt 8.20):
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/812/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn: Rozbudowa, przebudowa
i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pkt 8.21
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, pan Artur Hajdorowicz
zarekomendował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3. RADOMSKA - ulica Biskupa
Mieczysława Jaworskiego" na obszarze miasta Kielce.
Zarówno ten plan jak i następny mają pozytywną opinię Komisji Ładu Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami, wszystkie niezbędne uzgodnienia. Plan ten jest planem na
centrum handlowe, do niedawna Real, teraz Auchan. Przypomnę, że obiekty handlowe
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, jeżeli są w Studium wyznaczone, a są, to są
obszary dla których, jak mówi ustawa, jest obowiązek sporządzania planu. Jeśli taki wniosek
o sporządzenie planu, dla takiej funkcji wpłynie, to nie ma wyboru, władze miasta muszą taki
plan sporządzić. Dla istniejących obiektów, które powstawały w ubiegłych latach, w innym
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otoczeniu prawnym, gdyby takiego planu nie było, to jakakolwiek działalność związana
z pozwoleniem na budowę, niezależnie od jej zakresu, nie jest możliwa. Dlatego, te plany
zapewniają możliwość dalszego rozwoju, przebudów, zmiany sposobu użytkowania tychże
obiektów.
Granicami planu objęliśmy istniejące centrum handlowe z przyległościami. Wschodnia
granica tego opracowania oparta jest o najbardziej zbliżony przebieg, obecnie uwidoczniony
w Studium, obwodnicy wschodniej. Jeśli ten przebieg miałby się zmienić, bo w tej chwili
Marszałek w ramach planu dla obszaru funkcjonalnego zajmuje się trasowaniem obwodnicy
wschodniej, to jeśli miałaby się przesunąć to tylko i wyłącznie w kierunku wschodnim.
Tereny poza terenem pod istniejącym centrum handlowym z możliwością rozszerzenia
działań inwestycyjnych, przeznaczone są generalnie pod usługi. Maksymalna wysokość jeśli
chodzi o centrum handlowe to 20 metrów, na pozostałych obszarach 12 metrów.
Odpowiednie do skali przeznaczenia. Do tego planu, w trakcie wyłożenia i dyskusji
publicznej wpłynęły trzy uwagi. Część z tych uwag dotyczyła interpretacji prawnych. Te
interpretacje są wszystkie wyjaśnione bez żadnego wątpienia i są wyjaśnione na korzyść
wnoszących uwagi. Ja nie będę tego omawiał, omówię tylko te uwagi, te propozycje, które
nie zostały uwzględnione i zostały z uzasadnionych powodów odrzucone.
Pierwsza uwaga dotyczyła jednej z działek przeznaczonych pod usługi. W studium ten teren
jest przeznaczony pod usługi ogólnomiejskie. Właściciel wnosi o to, aby umożliwić w dużo
większym stopniu niż przewiduje plan, funkcję zabudowy wielorodzinnej. Plan w tym
momencie, to co można było uwzględnić, jeśli chodzi o złożony wniosek, to przewiduje
funkcję mieszkaniową, ale ewentualnie, tylko i wyłącznie jako podporządkowaną funkcji
usługowej. Zdarzają się takie budynki usługowo mieszkalne. W tym momencie plan
przewiduje funkcję, ewentualnie możliwą do wprowadzenia, mieszkaniówki wielorodzinnej
na kondygnacji powyżej 2, pod warunkiem, że będzie to nie więcej niż 40% powierzchni
użytkowej całego budynku. Wnioski są o to, aby umożliwić taką 100% deweloperkę
mieszkaniową. To nie jest dobre miejsce ani nie przeznaczone w studium pod zabudowę
wielorodzinną. Niezależnie od tego, gdyby tu powstał zespół zabudowy wielorodzinnej to
także na zasadach decyzji o warunkach zabudowy groziłoby nam tu powstanie osiedla
mieszkaniowego, a to nie jest dobre miejsce, z wielu powodów, na osiedle zabudowy
wielorodzinnej. Mamy dużo, w innych miejscach, dużo bardziej stosownych obszarów pod tą
funkcję. Tutaj tylko funkcja mieszkaniowa, jako dopuszczalna ewentualnie. To są duże
działki jak na Kielce, bardzo szerokie, bo powyżej 30 metrów i predysponowane raczej do
funkcji usługowych. Może korzyści z tego gruntu, pod kątem biznesowym, jeśli chodzi
o funkcję usługowe będą się pojawiać wolniej niż deweloperka mieszkaniowa, ale
z pewnością tutaj, takie inwestycje pod duże obiekty usługowe są bardziej wskazane niż pod
deweloperkę wielorodzinną.
Kolejna uwaga od właściciela działki na której jest widoczne lokalne poszerzenie pasa
drogowego ulicy Radomskiej. Wniosek jest o to, żeby teren budowlany, przeznaczony pod
usługi poszerzyć, mimo że jest poza nieprzekraczalną linią zabudowy. Trzeba powiedzieć, że
na tym fragmenciku, po pierwsze jest to już użytek drogowy, po drugie na tym fragmencie
przebiegają sieci z pobliskiego głównego punktu zasilania. Są bardzo silne wiązki sieci, do
których powinien być dostęp. Ten kawałek z powodów czysto technicznych i istniejącego
zagospodarowania powinien być wciągnięty w pas drogowy przyszłej ulicy Radomskiej.
Przyszłej, to znaczy dwujezdniowej. Z tego samego powodu, wniosek o to aby możliwa była
bezpośrednia obsługa komunikacyjna tej działki z ulicy Wschodniej, ze względu na to, że to
jest za blisko węzła drogowego i ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, obsługa
komunikacyjna tego klina przeznaczonego pod usługi odbywać się ma tylko i wyłącznie
z ciągu pieszo -jezdnego zlokalizowanego po jego południowej stronie. Tak jak się to w tej
chwili odbywa. To jest ciąg działek, które już są wydzielone, są prywatne, ale to ma być
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publiczny ciąg pieszo - jezdny. Jest to cel publiczny. Tutaj z powodów głównie
bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagadnień typowo drogowych obsługa bezpośrednia
z ulicy Wschodniej uznana została za niemożliwą do realizacji.
Trzecia uwaga też z tego terenu. Prośba aby relacje dotyczące szyldów, pylonów
reklamowych, reklam były takie same jak dla centrum handlowego. Musieliśmy odrzucić tą
uwagę, ponieważ to jest malutka działka. To jest niewielka działka, może 20 metrów
szerokości. To jest kwestia skali. To nie o to chodzi, że centra handlowe są jakoś
preferowane, tylko jeśli długość budynku to jest 150 metrów, a szerokość całej przestrzeni
otwartej to jest 300 metrów, to nawet 20 metrowa wysokość, czyni tą bryłę nadal silnie
horyzontalną. Podobnie pylony, maszty reklamowe i tak dalej. To jest duża przestrzeń.
Natomiast, jeśli te same gabaryty przymierzymy do działki, która jest sto razy, czy
kilkadziesiąt razy mniejsza, węższa, to nie ma takiego znaku równości, po prostu ze względu
na proporcje.
Omówiłem wszystkie uwagi, które zostały odrzucone. Muszę tylko to skomentować, że tu nie
ma jakiegoś napięcia, nerwów. Są to tylko takie próby uzyskania trochę więcej niż plan
przewiduje, ale generalnie plan jest akceptowany, dlatego bardzo proszę o jego przyjęcie na
dzisiejszej sesji.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
- 24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/813/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC
- OBSZAR II.4.3. RADOMSKA - ulica Biskupa Mieczysława Jaworskiego" na obszarze
miasta Kielce.

Do pkt 8.22
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, pan Artur Hajdorowicz
zarekomendował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR l- ALEJA IX WIEKÓW
KIELC, PIOTRKOWSKA, MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA, CICHA".
Jest to plan na tak zwany trójkąt bermudzki. Rzeczywiście trójkąt wyznaczony Aleją
IX Wieków Kielc, ulicą Cichą i jej przedłużeniem oraz ulicą Piotrkowską w kierunku
północno - zachodnim. To jest fragment spójnych ze sobą planów, które obejmują teren
północnej części śródmieścia. Od ponad dziesięciu lat istnieje tu miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego i jest powoli realizowany. Natomiast była konieczność
jego aktualizacji. Za chwilę powiem, bo jakby ten plan, który zastąpi plan istniejący do chwili
obecnej w sensie kreacji urbanistycznej prawie niczym się nie różni. Natomiast zmiany
dotyczą drobiazgów, ale drobiazgów bardzo ważnych z punktu widzenia inwestorów
i zmieniającego się prawa.
Wzdłuż Alei IX Wieków Kielc powoli realizowana jest idea powstania zwartej,
pięciokondygnacyjnej pierzei. Ten plan umożliwi rozpoczęcie inwestycji kolejnego budynku,
już po zachodniej stronie ulicy Pelca. Znajduje się tu również pasaż spacerowe - handlowy,
publiczny. Myślę, że w ciągu najbliższych lat, cały ten trójkąt, tak zwany bermudzki, się
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wypełni. W porównaniu do starego planu są bardzo niewielkie korekty w warstwie
urbanistycznej. Najważniejsza zmiana polega na dopuszczeniu w większym zakresie funkcji
mieszkaniowej, w tych obiektach, które mają powstać. Do tej pory, funkcja mieszkaniowa,
w obecnym planie, możliwa była tylko do lokalizacji przy ulicy Piotrkowskiej. Gdzie indziej
miały być już czyste usługi. W tym momencie, tą funkcję mieszkaniową można realizować
praktycznie wszędzie, poza kondygnacjami parteru, tu mają być wyłącznie usługi, oraz poza
częściami budynków, których fasady zlokalizowane są wzdłuż Alei IX Wieków Kielc. Tam
funkcji mieszkaniowej nie może być, poza tym jest dopuszczona wszędzie. To jest jakby
generalna zmiana. Inne zmiany mają charakter prawny i techniczny.
Do tego planu spłynęła w trakcie wyłożenia jedna tylko uwaga, od osoby fizycznej. Była to
jakby propozycja urządzenia terenu wokół pomnika ofiar pogromu, który znajduje się
w rejonie narożnika ulicy Planty i Piotrkowskiej. Takie założenie dość monumentalne,
którego realizacja wiązałaby się z ograniczeniem planowanej tu zabudowy. To jest
oczywiście subiektywna wizja. Każdy taką wizję projektu architektonicznego wokół pomnika
może sobie zbudować. Natomiast, gdyby tego pomnika nie było, to linia zabudowy wzdłuż
Alei IX Wieków Kielc i linia zabudowy wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, po prostu by się w tym
miejscu zeszły i powstał by mocny narożnik, który pewnie architekci jakoś by rozwiązali,
akcentując go. Jest to bardzo silna ekspozycja, ponieważ jeśli kończymy budynek wcześniej,
oczywiście tu jest kwestia jakie będą tu detale architektoniczne, na tym, tak zwanym
„dziobie", jest zlokalizowany pomnik, to nie ma silniejszej ekspozycji. Poza tym ja, jakby
bałem udział, pomagałem przy powstawaniu od strony formalnej, tego pomnika. Miałem
okazję rozmawiać z artystą. Kontrowersyjnym nota bene, który ten pomnik wymyślił
i wykonał. On nigdy nie miał mieć ani charakteru monumentalnego, ani nie miał być ładny.
On miał po prostu inne założenia. On się nie podoba ludziom. To nie w tym rzecz, żeby on się
miał podobać. Inne były założenia. Nawet to takie upiększenie tej przestrzeni, bo miasto tam
zasadziło trochę zieleni, na skutek interwencji ludzi. Takie upiększanie tego pomnika wydaje
się działaniem zasadnym, ale monumentalizowanie tego założenia jest naszym zdaniem
propozycją nietrafioną. Pomnik będzie miał silną ekspozycję. Być może trzeba będzie zrobić
jakieś korekty w jego otoczeniu, ale uważamy tą złożoną propozycję architektoniczną za
niewłaściwą i niekoniecznie do przyjęcia.
Przypomnę państwu jeszcze założenia, bo ta północna część śródmieścia na kolejnej sesji
będzie prezentowana. Zakłada ona powstanie wielkomiejskiej pierzei wzdłuż Alei IX Wieków
Kielc, natomiast odtworzenie historycznej struktury urbanistycznej, oczywiście w odsłonie,
jeśli chodzi o architekturę, to współczesnych form, ale w skali urbanistycznej powrót do tego,
co było. Przed wybudowaniem Alei IX Wieków Kielc, to był teren dość mocno zabudowany.
Jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Plac Konstytucji był też kwartałem dość
silnej zabudowy. Założeniem głównym, urbanistycznym jest odtworzenie wnętrza ulicy
Piotrkowskiej, czyli jej pierzei północnej i odtworzenie ciągu ulic Silniczna - Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego. Przez stulecia, ulica Piotrkowska była z dwoma pierzejami, a nie
zjedna. Policzyliśmy, gdy te wszystkie kubatury powstaną, łącznie z zabudową obu stron
ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i tego trójkąta bermudzkiego, to jest to powierzchnia
około 30 tysięcy metrów kwadratowych, gdzie wszystkie partery to są obowiązkowe usługi.
To jest powierzchnia, czy kubatura porównywalna z powierzchnią Galerii Korona. Funkcja
mieszkaniowa - napływ młodych ludzi, funkcje usługowe - miejsca pracy. Mamy nadzieję,
że w ciągu najbliższych kilku lat, ta północna część śródmieścia zmieni swoje oblicze i to, co
było planowane od trzydziestu lat zostanie zamknięte. Ponieważ plan nie budzi żadnych
kontrowersji, bardzo proszę o jego przyjęcie.
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Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Ta dygresja dotycząca pomnika obudziła we mnie pamięć. Chciałbym również przypomnieć
dyrektorowi, że gdybyście państwo pracowali nad zmianą planu zagospodarowania lub też
nad planem po drugiej stronie Alei IX Wieków Kielc, dobrze by było uregulować samowolę
budowlaną, jeśli chodzi o pomniki. Ta samowola uniemożliwiła miastu wybudowanie
dodatkowej nitki bezkolizyjnego skrętu z Alei IX Wieków Kielc w ulicę Okrzei.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/814/2017 z dnia 23 marca 2017roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE
ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR l- ALEJA IX WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA,
MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA, CICHA".

Do pkt 8.23
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, pan Marian Sosnowski zarekomendował
projekt uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w Komunikacji miejskiej
w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.
Projekt dotyczy bezpłatnych przejazdów dla wolontariuszy, których jak oceniamy będzie
około 110 i kibiców, którzy będą posiadali bilety wstępu na mecze. Jak państwo wiecie, od
10 do 30 czerwca będą trwały mistrzostwa. W tym są tylko trzy dni meczowe - 16, 19 i 22
czerwca. Spodziewamy się, że przyjedzie wielu kibiców z takich państwa jak Szwecja,
Anglia, Słowacja. Te mecze będą tu rozgrywane. Trudno mi ocenić w tej chwili koszty, bo
takich nie będzie, zakładamy, że będą się poruszać wszyscy komunikacją regularną.
Natomiast będzie utrata wpływów. Trudno dzisiaj przewidzieć, jak to się będzie odbywać,
gdyż to, co wiemy, grupy będą przyjeżdżały autokarami. Spodziewanych, na przykład
Szwedów, to co wiemy ze spotkań sztabu, będzie około dwóch i pół tysiąca. Mniej więcej
tylu Anglików, Słowaków. Myślę, że jest to tylko sprawa promocji. Mogłyby być pieniądze
ale będzie o nie trudno uzyskać w tym momencie. Natomiast tylko w dniach meczowych to
obowiązuje. W dniach pozostałych uczestnicy musieliby normalnie płacić za komunikację.
Mniej więcej tak to wygląda.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Jeśli chodzi o kibiców, to kibic w dniu danego meczu będzie mógł poruszać się za darmo?
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, pan Marian Sosnowski
Jeżeli będzie posiadał bilet to tak. Okazanie biletu upoważnia go do bezpłatnego przejazdu
w dniu meczu.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
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Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/815/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w Komunikacji miejskiej w Kielcach
o charakterze użyteczności publicznej.

Do pkt 8.24
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem, pan Ryszard
Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia na 2017 rok programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Kielce.
Program był konsultowany między innymi z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Zarządem
Głównym Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Warszawie, Świętokrzyskim
Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami „Zwierzak", Stowarzyszeniem „Zwierzęcy Azyl"
w Kielcach, Stowarzyszeniem „Vox Animalium" w Kielcach, Stowarzyszeniem „Arka
Nadziei" w Kielcach, Stowarzyszeniem „Psy Skrzywdzone Przez Człowieka" w Kielcach,
Fundacją Kastor w Kielcach, Kołem Łowieckim „Rosomak" Daleszyce oraz innymi kołami
łowieckimi. Wszystkie opinie były pozytywne.
Radny Dawid Kędziora

Mam tylko krótkie pytanie, nie chciałbym, żeby było potraktowane jako „poza konkursem",
ale widzieliśmy się na posiedzeniu Komisji Gospdoarki Komunalnej i wywiązała się dyskusja
na wniosek kolegi Władka Burzawy, akurat w tej chwili... a jest z tyłu, dotycząca wpisów na
temat złego traktowania zwierząt przez pracowników schroniska. Pan dyrektor mówił, że nic
panu nie wiadomo na ten temat, żeby takie sytuacje miały miejsce. Jak dzisiaj czytamy na
łamach Gazety Wyborczej w Kielcach, jest udostępniony przez mieszkańca film, z tego w jaki
sposób obeszli się pracownicy tego schroniska z potrąconym psem. Chciałbym się
dowiedzieć, czy pan od tego posiedzenia Komisji zaciągnął jakąś wiedzę na ten temat, czy
może pan się odnieść do tej sytuacji, bo bynajmniej pana tutaj opinie nie znajdują
potwierdzenia w tym co się dzieje.
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem, pan Ryszard
Muciek
Po pierwsze nie wiem, dlaczego pan twierdzi, że mówiłem, że nic mi nie wiadomo na temat,
o którym pan mówi. Nie. Tak nie mówiłem. Proszę sobie przypomnieć o czym mówiłem.
Natomiast jeżeli chodzi o opinie, które się pojawiły na temat ostatniego incydentu,
związanego z interwencją przy tym psie, to oczywiście film trafił do nas. Oczywiście
podjęliśmy reakcję na ten film. Natomiast wyjaśnienia, które uzyskaliśmy mówią o tym, że
pies był bardzo mocno poszkodowany i równocześnie zachował przytomność. W związku
z tym był bardzo agresywny. Trzeba też pamiętać, jakimi środkami w takim przypadku
dysponujemy. Myślę, że użycie chwytaka, które oczywiście było niewłaściwe ze względu na
to, że mogło doprowadzić przy uszkodzeniach na przykład kręgosłupa do pogorszenia stanu
psa, na szczęście tak się nie stało. Na to zwrócimy uwagę. Natomiast użycie chwytaka, przy
chwytaniu psów jest powszechne i tutaj większą siłą niż zazwyczaj się na tego psa na pewno
nie oddziaływało. Przykro mi, że tak się stało, natomiast generalnie odpowiadamy na
wszystkie zgłoszenia. Po tym incydencie również wpłynęło do nas bardzo dużo interwencji.
Na wszystkie udzielamy odpowiedzi. Zbieramy w tej chwili materiały. Mogę jeszcze
powiedzieć tyle, że pies na szczęście przeżył. Dzisiaj będzie miał ostatni zabieg, bo był
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przygotowywany do składania dosyć skomplikowanego złamania. Pies je, więc jest szansa że
przeżyje. Nie ma tak, żebyśmy nie reagowali na wpisy. Natomiast przypomnę tylko, że
w obrębie Urzędu Miasta odwiedzanie forów typu Facebook jest zakazane w godzinach
pracy.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
-l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/816/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie określenia na 2017 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce.

Do pkt 8.25
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak

Przechodzimy do kolejnego głosowania: projekt uchwały sprawie wyrażenia opinii w zakresie
wysokości opłat za usługi komunalne.
Radny Dawid Kędziora
Ja bym chciał poprosić jeszcze Przewodniczącego Komisji Komunalnej, aby w szczegółach
powiedział jak odniosła się Komisja do tego projektu i jaki był wynik głosowania.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pan Jacek
Michalski
Odsyłam pana radnego do protokołu z posiedzenia Komisji.
Radny Dawid Kędziora ad vocem

Żałuję, że pan Przewodniczący ostatnio ma taką demencję w tym zakresie, bo ta Komisja
miała miejsce całkiem niedawno, ale wydaje mi się, że opinia Komisji, w tej sprawie, dla
radnych powinna być przedstawiona, tym bardziej, że Komisja odrzuciła ten projekt.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki ad vocem
Jak już tak się przerzucamy potrzebą informowania, to chcę powiedzieć, że Komisja
Finansów Publicznych wnioskowała o wywołanie tej uchwały i Komisja Finansów
Publicznych pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. W kompetencji Komisji Finansów
Publicznych było rozstrzygnięcie co do opinii tej uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Jeśli dobrze pamiętam, to opinia Komisji nie jest wiążąca dla całej Rady.
Radny Dawid Kędziora ad vocem

Żeby nie wprowadzać zbędnej dezinformacji, ten projekt uchwały był opiniowany również
przez Komisję Gospodarki Komunalnej, dlatego uważam, że praca Komisji powinna być
doceniona i efekt tej pracy powinien być przedstawiony zarówno przez Przewodniczącego
jednej, jak i drugiej Komisji. Jak wiemy, zdanie przewodniczącego jednej Komisji już zostało
przekazane, dziękuję koledze Boguckiemu, natomiast pan Przewodniczący Michalski, widzę,
33

unika trudnego tematu, nie chce przedstawić argumentów, które były poruszane na Komisji
oraz wyniku. Poza tym, chciałbym tutaj jeszcze dodać, że wiarygodność Przewodniczącego
Boguckiego w kontekście kredytów, które zaciągamy i podwyżek, które nakładamy na
mieszkańców, w moich oczach topnieje.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki ad vocem
Prosiłbym pana Kędziorę, żeby nie używał mojego nazwiska przy swojej rozmowie.

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

Za
-19
Przeciw
-6
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/817/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie wysokości opłat za usługi komunalne.
Do pkt 8.26

Główny Specjalista Wydziału Zarządzania Należnościami, pani Monika Lesiak
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie braku zgody na postanowienia warunkowej
umowy sprzedaży z dnia 9 sierpnia 2016 roku z Societe de Gestion Noyau Sportif Football
Club lyane z siedzibą w Dakarze.
Proszę o podjęcie uchwały w brzmieniu: Nie wyraża się zgody na realizację postanowień
warunkowej umowy sprzedaży z dnia 9 sierpnia 2016 roku, zawartej pomiędzy Gminą Kielce
a Societe de Gestion Noyau Sportif Footbail Club lyane z siedzibą w Dakarze poprzez
zabezpieczenie środków na ich realizację.
Uchwałą Nr XXVIII/549/2016 z dnia 11 lipca ubiegłego roku Rada Miasta Kielce wyraziła
zgodę na postanowienia warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Korona SA. Z tym
podmiotem umowa została zawarta w dniu 9 sierpnia 2016 roku. Była to umowa warunkowa.
Zgodnie z jej postanowieniami, kupujący nie wpłacił pierwszej raty należności za akcję
spółki. Nie wpłynęła kwota na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kielce. Podobnie, jednym
z warunków sprzedaży akcji była również zgoda Rady Miasta Kielce na wszystkie
postanowienia umowy poprzez zabezpieczenie środków na ich realizację. Dotyczyło to
wykupienia usługi reklamowej w ciągu trzech lat od dnia podpisania umowy. Wiązało się to
z koniecznością zabezpieczenia środków w okresie przekraczającym rok budżetowy.
Podpisanie tej umowy w dniu 9 sierpnia 2016 roku powoduje, iż w przypadku sprzedaży akcji
kolejnemu kontrahentowi są one w tym momencie dotknięte wadą prawną, w postaci
obciążenia prawem osoby trzeciej. Może to rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą po
stronie sprzedającego, to jest gminy Kielce. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały
w proponowanym brzmieniu definitywnie rozstrzygnie tą kwestię i umożliwi zbycie akcji
innemu kontrahentowi. Dlatego też, wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie niniejszej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/818/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie braku zgody na postanowienia warunkowej umowy sprzedaży z dnia 9 sierpnia
2016 roku z Societe de Gestion Noyau Sportif Football Club lyane z siedzibą w Dakarze.

Do pkt 8.27
Główny Specjalista Wydziału Zarządzania Należnościami, pani Monika Lesiak
zarekomendowała projekt uchwały uchylającej uchwałę Nr XIII/227/2015 Rady Miasta
Kielce z dnia 10 września 2015 roku w sprawie wyrażania zgody na zbycie
w pozapublicznym trybie akcji spółki Korona Spółka Akcyjna w Kielcach oraz wystąpienia
gminy Kielce ze spółki Korona Spółka Akcyjna w Kielcach oraz Uchwałę
NrXXVIII/548/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie w pozapublicznym trybie akcji spółki Korona Spółka Akcyjna w Kielcach
oraz wystąpienia gminy Kielce ze spółki Korona Spółka Akcyjna w Kielcach.
Projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwał związanych ze spółką Korona SA. Potrzeba
uchylenia tych uchwał wynika ze zmiany porządku prawnego, który dotyczy materii
zbywania udziałów i akcji, również przez jednostki samorządu terytorialnego. Te uchwały,
o uchylenie których prosimy, zostały podjęte na podstawie artykułu 33 ustęp 3 Ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji. Obecnie, od dnia l stycznia 2017 roku zmienił się porządek
prawny i również gminy są zobowiązane do stosowania ustawy o zarządzaniu mieniem
państwowym. Ustawa, która wprowadzała tą ustawę z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniła
szereg ustaw, również ustawę o gospodarce komunalnej, która poprzez swoje odesłanie
nakazuje jednostkom samorządu terytorialnego stosowanie zapisów już ustawy o zarządzaniu
mieniem państwowy. Konsekwencją tych zmian jest utrata podstawy prawnej dla tych
uchwał. Wobec tego zachodzi konieczność ich uchylenia.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/819/2017 z dnia 23 marca 2017roku
uchylającą uchwałę Nr XIII/227/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 września 2015 roku
w sprawie wyrażania zgody na zbycie w pozapublicznym trybie akcji spółki Korona Spółka
Akcyjna w Kielcach oraz wystąpienia gminy Kielce ze spółki Korona Spółka Akcyjna
w Kielcach oraz Uchwałę Nr XXVIII/548/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku zmieniającą
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie akcji spółki Korona
Spółka Akcyjna w Kielcach oraz wystąpienia gminy Kielce ze spółki Korona Spółka Akcyjna
w Kielcach.
Do pkt 8.28

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki.
Teren w całości jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, dzięki któremu obszar
ten uzyskał wiele lat temu tytuł „Grunt na medal". Niemniej jednak są tu problemy polegające
na tym, że nie wszystkie grunty stanowią własność miasta. Jak państwo sobie przypominają,
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co jakiś czas pojawiają się uchwały, kiedy udaje nam się pomału te tereny skupować.
Oczywiście większość jest własnością miasta. Jesteśmy teraz na tym etapie, że będziemy
chcieli kupić ten kawałek. Reszta stanowi już własność miasta. Cały ten teren będziemy
mogli już mieć w swoim ręku i ewentualnie mieć go jako potencjalny teren na przyszłe
inwestycje.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/820/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Jerzego
Popiełuszki.

Do pkt 8.29
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w
przy ulicy Zielnej (dz. nr 239).
Nieruchomość stanowi drogę publiczną. Nie może być nabyta przy pomocy
przewłaszczającego zwanego artykułem 73, w związku z tym, musimy nabyć ją
normalnym, cywilnym. Stanowi ona część pasa drogowego ulicy Zielnej.

Piętrzy k
Kielcach
przepisu
w trybie

Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
- 24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/821/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Zielnej (dz. nr 239).

Do pkt 8.30
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia od Agencji Mienia Wojskowego
nieruchomości położonej w Kielcach (obr. 0032, dz. nr 94/3 i dz. nr 94/53).
Uchwała w sprawie nabycia dróg od Agencji Mienia Wojskowego. Już chyba trzeci raz ją
stawiamy tutaj. Jest to związane z tym, że jak państwo pamiętacie chcemy kupić te ulice, bo
one tam są, one istnieją od prawie dwudziestu lat. Jednak istnieją na gruncie Skarbu Państwa.
Konkretnie Agencji Mienia Wojskowego. Praktycznie jesteśmy już na końcu tego procesu,
jednak zbywca cały czas prosi nas o jakieś nowele tych uchwał. Chce mieć pewność, że będą
one nadal wykorzystywane pod drogi. W związku z tym projekt tej uchwały zawiera, tak jak
sobie życzył tego zbywca, ten zapis i uchyla się poprzednią uchwałę w tym samym
przedmiocie.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/822/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie nabycia od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonej w Kielcach
(obr. 0032, dz. nr 94/3 i dz. nr 94/53).

Do pkt 8.31
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej
w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej (dz. nr 579/36).
Jest to typowa uchwała, która dotyczy sprzedaży na poprawę zagospodarowania, od strony
ulicy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się
Rada Miasta Kielce
w sprawie sprzedaży
(dz. nr 579/36).

-24
- brak
- brak
podjęła uchwałę Nr XXXIX/823/2017 z dnia 23 marca 2017roku
części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej

Do pkt 8.32
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk

zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonych
w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej (dz. nr 579/38, dz. nr 857/100).
Sytuacja analogiczna jak w poprzedniej uchwale.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
- 24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/824/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej
(dz. nr 579/38, dz. nr 857/100).
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Do pkt 8.33

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej
w Kielcach przy ulicy Magazynowej (dz. nr 195/13).
2
Zbycie w trybie bezprzetargowym, bez bonifikaty. Działka o powierzchni 3m . Umożliwi to
właścicielowi dostęp do drogi publicznej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się
Rada Miasta Kielce
w sprawie sprzedaży
(dz. nr 195713).

-23
- brak
- brak
podjęła uchwałę Nr XXXIX/825/2017 z dnia 23 marca 2017roku
części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Magazynowej

Do pkt 8.34
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej
w Kielcach przy ulicy Magazynowej (dz. nr 195/14).
To jest analogiczna sytuacja jak w poprzedniej uchwale. Te trzy metry, z poprzedniej uchwały
sąsiadują ze 185 m w tej uchwale. Jest to na przedłużeniu, ponieważ kawałek ten, wzdłuż
całej posesji oddziela nieruchomość od drogi.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się
Rada Miasta Kielce
w sprawie sprzedaży
(dz. nr 195/14).

-23
- brak
- brak
podjęła uchwałę Nr XXXIX/826/2017 z dnia 23 marca 2017roku
części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Magazynowej

Do pkt 8.35

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej
w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz. nr 1876/24, dz. nr 1909/38).
Jest to analogiczna sytuacja jak w przypadku ulicy Tatrzańskiej. Działka o powierzchni
niecałych 120 m2, oddzielających nieruchomość od drogi.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie:

Za
- 23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/827/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej
(dz. nr 1876/24, dz. nr 1909/38).

Do pkt 8.36
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości
zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Hetmana Jana Karola Chodkiewicza.
Projekt dotyczy sprzedaży udziału na rzecz współwłaściciela. Osoby mieszkają w domu od
wielu lat, na który ponosili nakłady. Połowa tego udziału w trybie wcześniejszego, sprzed
wielu lat spadkobrania przeszła na Skarb Państwa, następnie na gminę. Stąd, tym osobom
przysługuje roszczenie o sprzedaż w trybie bezprzetargowym na ich rzecz. Proponujemy
udzielenie 50% bonifikaty, ponieważ nabycie następuje na cel mieszkaniowy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/828/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy
Hetmana Jana Karola Chodkiewicza.

Do pkt 8.37
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Transportowców (dz. 195/61).
2
Działka o powierzchni 35m , na poprawę zagospodarowania. Bez bonifikaty, ponieważ nie
jest przeznaczona na cel mieszkaniowy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/829/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Transportowców
(dz. 195/61).
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Do pkt 8.38
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Skalistej.
Sprzedaż na poprawę zagospodarowania, podobnie jak w innych przypadkach. Działka
2
o powierzchni 13 m .
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/830/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Skalistej.

Do pkt 8.39
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Rakowskiej (dz. 1807/56).
Sprzedaż również na poprawę zagospodarowania. Działka o powierzchni 112 m2, okalająca
posesję, obecnie w dzierżawie. Znajduje się ta działka w ogrodzeniu nieruchomości, domu
jednorodzinnego. Typowa sprzedaż na poprawę.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/831/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Rakowskiej
(dz. 1807/56).

Do pkt 8.40
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk

zarekomendował projekt uchwały sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Dereniowej (dz. 1803/33, 1803/34).
Uchwała niemal o analogicznej treści jak przy ulicy Tatrzańskiej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
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Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/832/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dereniowej
(dz. 1803/33, 1803/34).

Do pkt 8.41
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Młodej (wg ewidencji gruntów ul. Jagiellońska) oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Dotyczy wydzierżawienia 5 Om2 na rzecz dwóch wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Młodej
z przeznaczeniem pod altany śmietnikowe.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/833/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Młodej (wg ewidencji
gruntów ul. Jagiellońska) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 8.42
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk

zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Mariana Raciborskiego (cz. działek ozn. numerami 431, 425/4).
Dzierżawa na 25 lat. Część gruntu, kawałek, który nie może być zagospodarowany
samodzielnie, ponieważ z jednej strony przylega do nieruchomości wnioskodawcy,
a z drugiej strony do istniejącego ciągu pieszego.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/834/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Mariana Raciborskiego
(cz. działek ozn. numerami 431, 425/4).
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Do pkt 8.43
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ulicy Grochowej.
2
Dzierżawa na okres 4 lat 15 m , pod garaż. Przedłużenie istniejącej umowy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/835/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Grochowej.

Do pkt 8.44
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej
w Kielcach przy ulicy Tarnowskiej.
Działka jest zabudowana starym drewnianym budynkiem. Niestety działka ma nie na tyle
uregulowany stan prawny, żeby można było wystawić ją na sprzedaż, ale będzie miała
z czasem. Natomiast właściciel sąsiedniej nieruchomości, który prowadzi tam działalność sprzedaż artykułów motoryzacyjnych, miał już od trzech lat dzierżawę na tą nieruchomość,
którą zawarliśmy z nim z tego powodu, że na terenie tej nieruchomości znajdowały sobie
miejsce osoby śmiecące, pijące alkohol. On też był zainteresowany w tym, żeby ukrócić ten
proceder i nie mieć tego typu problemów w pobliżu swojej działalności. Poprosił o dzierżawę.
Ponieważ budynek był do tej pory dozorowany przez Miejski Zarząd Budynków, jakieś
niewielkie koszty ponosiliśmy. Teraz mamy go wydzierżawionego, dla tego człowieka.
On tam nic nie robi, ale ogrodził i utrzymuje to. Zdjął z nas ciężar utrzymywania. Czas ten
chcemy przedłużyć na kolejne trzy lata. Może w tym czasie uda się uregulować stan prawny.
Jest klauzula, że wtedy umowa może być rozwiązana.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/836/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Tarnowskiej.

Do pkt 8.45
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. l-go Maja.
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To jest przedłużenie istniejącej dzierżawy. Nastąpiło tu przejście własności nakładów z jednej
osoby na drugą.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/837/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. l-go Maja.

Do pkt 8.46
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Zagórskiej (część działki ozn. nr 1334).
Dzierżawa na okres 30 lat. Nieruchomość znajduje się na tyłach powstającej zabudowy
pierzejowej w górnej części ulicy Zagórskiej, przy pomniku pszczółki. Proponujemy tryb
przetargowy, ponieważ może być więcej niż jeden zainteresowany.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/838/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej (część działki
ozn. nr 1334).

Do pkt 8.47
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Zagórskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Przedłużenie istniejącej dzierżawy działki o powierzchni 17 m2. Stoi tam budka z pieczywem.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/839/2017z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 8.48
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Działka o powierzchni 25 m . Przedłużenie istniejącej dzierżawy pod parterowym obiektem
handlowym.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/840/2017 z dnia 23 marca 2017roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 9
Interpelacje załączone do protokołu zgłosili radni:
1. Władysław Burzawa;
2. Stanisław Góźdź;
3. Marcin Chłodnicki.
Radna Agata Woj da
Odpowiem króciutko na parę rzeczy, które pan Przewodniczący Burzawa wyartykułował.
Ulica Głowackiego jest planowana do remontu w ramach zgłoszenia do programu
rewitalizacji. Ma być robiona na wzór analogiczny do ulicy Mickiewicza, więc jeżeli szykuje
się tam większy remont to myślę, że bez sensu są działania doraźne.
Jeśli chodzi o tablice ogłoszeniowe, to też miasto przygotowuje się do uchwalenia uchwał
krajobrazowych, które będą regulować kwestie reklam w mieście i być może nowego systemu
reklam i ogłoszeń w Kielcach. Myślę, że w tym momencie dostawianie słupów
ogłoszeniowych nie miałoby większego sensu. Jeśli chodzi o te niebieskie kropki, to wernisaż
Instytutu Dizajnu „Akord", który już się odbył, bardzo fajny, zapraszam, żeby większa ilość
radnych brała udział w takich wydarzeniach. Naprawdę bardzo fajne.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak

Dziękuję bardzo pani Przewodniczącej. Niemalże jak rzecznik Prezydenta.
Radny Jacek Wołowiec
Ja z takim apelem, ale nim powiem czego dotyczy ten apel, to taka uwaga na początku.
Przyjęliśmy uchwałę dotyczącą dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
do nowego ustroju szkolnego. To dobrze. Ta uchwała została przyjęta bezkontrowersyjnie.
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Spotkała się z akceptacją praktycznie wszystkich radnych. Przy tej okazji należy zwrócić
uwagę i wspominałem o tym na poprzedniej sesji, że to jest dopiero początek działania, bo
musimy wiedzieć, że w roku 2019 - 2020, do szkół ponadgimnazjalnych trafią dwa roczniki
uczniów. W związku z tym, musimy zadbać o to, żeby infrastruktura szkół
ponadpodstawowych już wtedy, bo teraz są szkoły ponadgimnazjalne, była odpowiednio
przygotowana do przyjęcia takiej, znaczącej rzeszy uczniów. W związku z tym, cieszy fakt,
że rozpoczęły się prace dotyczące powstania projektu budowy dwóch sal gimnastycznych
przy Liceum im. Żeromskiego i Liceum im. Norwida. Właśnie w związku z tym, teraz mój
apel, ale panie Prezydencie, wydaje się, że należało by w tym roku rozpocząć budowę
przynajmniej jednej sali gimnastycznej, a takiej pozycji nie ma w budżecie. W związku z tym,
mój apel, żeby podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia środków, ewentualnie do
znalezienia takich środków w tym roku, żeby rozpocząć prace budowlane w tym roku
kalendarzowym, a nie w przyszłym. To w jakiś sposób, już w sposób znaczący poprawiłoby
infrastrukturę szkół ponadgimnazjalnych i było już znaczącym krokiem w kierunku poprawy
infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych.
Radna Joanna Winiarska
Mam pytanie do pana Prezydenta Andrzeja Syguta. Jest to pytanie, które obiecałam, że dziś
zadam w imieniu rodziców dzieci, które są obecnie w pierwszej klasie gimnazjum. Pojawiły
się pewne informacje i chciałabym to tutaj, na miejscu, ewentualnie wyjaśnić, żeby
niepotrzebnie nie siać jakiś dziwnych informacji. Mianowicie, czy prawdą jest to, że dzieci,
które są obecnie w pierwszej klasie gimnazjum, kiedy ukończą gimnazjum, to będzie rok
2019, otrzymają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej? Takie pytanie padło na
spotkaniu z dyrektorami szkół i taka padła odpowiedź. Dlatego takie pytanie kieruję dzisiaj do
pana Prezydenta. Mnie też się to wydaje niemożliwe, ale bym chciała to wyjaśnić, żeby
potem nie było niedomówień.
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce, pan Andrzej Sygut
Pani Joanno, to jest pytanie właściwie do Kuratora. Ja odpowiem. Sprawa jest absolutnie
oczywista, jeżeli zaczynam się uczyć w gimnazjum, to kończę gimnazjum i mam świadectwo
ukończenia gimnazjum. To jest poza dyskusją.

Do pkt 10
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni państwo, jeszcze taka informacja do radnych, co prawda została nas garstka, ale
wpłynął wniosek kilku radnych o przesunięcie sesji, która miała się odbyć 20 kwietnia. Jest
propozycja, żeby to było 27 kwietnia. Proszę się zastanowić. W przyszłym tygodniu
będziemy dzwonić, proszę sprawdzić swoje harmonogramy. Jeśli nie będzie przeszkód to ta
sesja będzie przesunięta.
Radny Witold Borowiec
Chciałem się odnieść do wypowiedzi radnego Kędziory, bo już to jest nie po raz pierwszy, że
sobie robi wycieczki do tych grup wiekowych. Ja naliczyłem, że starszych radnych, jest nas tu
siedem osób, w wieku emerytalnym. Większość już jest na emeryturach. Już po raz kolejny
mówi on o demencji. Ja panu radzę, żeby pan szanował ten wiek, bo to pana przyszłość. Pana
to też czeka. Ja pamiętam taki przypadek, sprzed dwóch lat, na osiedlu Panorama, jak taki
trzydziestoparoletni młodzieniec zapomniał że ma rowery na dachu i wjeżdżał do garażu. Na
Kolberga. Trzydzieści kilka lat. Nie wiem czy pan zna ten przypadek, czy nie zna.
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Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Zapisałem sobie, żeby powiedzieć wszystko, co chcę powiedzieć. Dostałem dzisiaj wycieczkę
personalną. Chciałbym, żeby to, co będę mówił było dokładnie zapisane później w protokole.
Mam prośbę do pana Kędziory, żeby podejmował działania zmierzające do własnej
wiarygodności i nie robił osobistych wycieczek i nie próbował oceniać, bez żadnych podstaw
wiarygodności innego radnego, wygłaszając przy tym swoje sądy publicznie. To chyba objaw
stanu zdrowia, który się nazywa ADHD. Żeby kogoś oceniać trzeba samemu być w porządku,
w kwestii wiarygodności. Tu już są wątpliwości, choćby mając na uwadze budowę ulicy
Kalcytowej, która dzięki pana „zaangażowaniu" miała być wybudowana dwa lata temu. Nie
wiem czy to demencja czasem, czy może coś innego. Trzeba się mocno zastanowić co się
chce powiedzieć i w jakiej formie i zanim się podejmie ostateczną decyzję, jakie to będzie
wywoływało skutki. Proszę pana o to, żeby pan sobie to wziął mocno do serca. Dziękuję.
Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Miasta, pan Tadeusz Kozior

Dzisiaj, w uchwale budżetowej mieliśmy sto tysięcy złotych na kontener dla Czarnowii. Chcę
powiedzieć, że po Orlętach, które mają super warunki do treningu i Białogonie, gdzie w tej
chwili będzie montaż kontenerów, dołączy Czarnowia. Myślę, że te klubiki, takie troszeczkę
drugiej kategorii, rzeczywiście ten poziom higieniczno - sanitarno - szatniowy będzie
poprawiony. W imieniu tych trenujących dzieci chciałem podziękować. Myślę, że będę
przedstawicielem całej Komisji Sportu, składając na ręce pana Prezydenta podziękowania.
Dziękuję bardzo.

Do pkt 11
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXIX sesję Rady Miasta Kielce w dniu
23 marca 2017 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Zbigniew Brelski
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Dariusz Kozak
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