Protokół Nr XXIX/2016
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 28 lipca 2016 roku, w godz. 10.00-13.20
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,
Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych.
Dopkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram 29 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 28 lipca 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Witam Panie i Panów Radnych, Witam Panów Prezydentów, Pana Sekretarza,
Panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów
podległych Miastu jednostek, witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną
i obiektywną relację z naszych obrad w lokalnych środowiskach społecznego
przekazu. Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym
liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności, stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba
Radnych, a więc stwierdzam, prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
Do pkt 2

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję
uzgodniony w dniu 20 lipca 2016 roku porządek obrad, a także projekty uchwał
będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich
porządkiem.
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem a dzisiejszym dniem
wpłynęły wnioski o wprowadzenie zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji, a
mianowicie:
I. Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad:
1. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040,
2. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok.

II. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej wniósł o wprowadzenie
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miasta w Kielcach.
III. Pan Radny Tomasz Bogucki zawnioskował o wprowadzenie poprawki do
projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.
IV. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o wprowadzenie pod obrady projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce.
V. Pan Radny Dawid Kędziora złożył wniosek o powołanie Go w skład Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji
Rady Miasta Kielce.
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, wysoka Rado! Chciałem zapytać o projekt uchwały,
który ma być wprowadzony do porządku obrad, a mianowicie o uznanie, czy też
nie skargi pana Sztando. Pierwsze moje pytanie jest: kto jest autorem tego
projektu? Drugie pytanie moje jest: dlaczego ten projekt dopiero dzisiaj za
piętnaście dziesiąta otrzymaliśmy do naszej wiadomości? I co to takiego się
dzieje, trzecie pytanie, że musimy gwałtem rozpatrywać ten projekt skoro przez
siedem lat jest żonglerka między panem Sztando, a Radą Miasta? A tak
naprawdę obecnie trwa postępowanie w Prokuraturze, w której są
przesłuchiwani radni poprzedniej kadencji i obecnej więc pytanie, czy my nie
wychodzimy przed szereg jeśli chodzi o pewne rzeczy bo jak jest postępowanie
to postępowanie się powinno zakończyć, żebyśmy w ogóle rozstrzygali
jakiekolwiek sprawy. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Odpowiadając po części na to pytanie, wniosek złożyła Komisja Rewizyjna. Nie
było to przed konwentem ponieważ posiedzenie Komisji było po konwencie.
Cały czas pracowali nad tym projektem prawnicy więc niezwłocznie jak taki
projekt otrzymałem, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej zaproponowałem
wprowadzenie go do porządku obrad. Państwo zadecydują, cała rada
zadecyduje, większość czy ten projekt złożymy. Natomiast odnośnie tych uwag
dotyczących toczących się postępowań wydaje mi się, że nie ma tak naprawdę
to znaczenia i nie jest tak, że jest powiedzmy za pięć dwunasta bo ta sprawa już
tak długo się toczy, że uważam z różnych przyczyn, że należy się nią zająć.

Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Jeśli chodzi o powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, bo tak naprawdę przy
wprowadzeniu poprawki pana radnego Boguckiego, de facto może z formalnego
punktu widzenia ta poprawka zastąpi projekt uchwały, który złożyłam w imieniu
Klubu radnych Platformy Obywatelskiej i kieleckiej młodzieży natomiast to tak
naprawdę w tekście jednolitym jest nowy projekt. I panie przewodniczący ja
mam takie pytanie, czy nad szczegółami tej poprawki pana radnego Boguckiego
możemy w tym momencie dyskutować zanim wprowadzimy go w porządek
obrad, bo on w sposób wprost zastąpi ten projekt, który funkcjonował i był
zawieszony na stronie internetowej, czy to jest ten moment, kiedy ja mogę też
podpytać o parę szczegółów i poprosić o poprawki do tej poprawki? Czy
dopiero w późniejszym trybie procedowania nad naprawdę nie wiem, którym
projektem uchwały?
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Może najpierw jeszcze wnioskodawca pan Przewodniczący Tomasz Bogucki
i za chwilę odpowiem na to pytanie.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie przewodniczący, wysoka Rado! Ja nie widzę potrzeby, żeby poprawki,
które są zgłaszane z sali, czy też radnych, czy klubów radnych były w sposób
jakiś nadzwyczajny wprowadzany do porządku obrad dlatego, że przepisy
Statutu wyraźnie mówią, że każdy w trakcie procedowania danego projektu
uchwały a procedowanie nie rozpoczyna się od zawieszenia tego projektu na
stronie internetowej dla radnych ma prawo do zgłaszania poprawek i nie trzeba
go wprowadzać. Te poprawki nie trzeba wprowadzać do porządku obrad, a
trzeba nad nimi dyskutować i głosować. W skrajnej sytuacji, te skrajne na
samym początku. Zresztą cała procedura jest opisana w Statucie i nie trzeba
tutaj nic nadzwyczajnego w tym momencie robić. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja jeszcze jakby w kwestii uzupełnienia bo w międzyczasie wpłynął do mnie też
wniosek Komisji Edukacji i Kultury. Ja odczytam ten wniosek: komisja wnosi o
wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miasta Kielce poprawki zgodnej z wnioskiem radnego Tomasza Boguckiego.
Proponowane zmiany zostały w głosowaniu jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowane przez komisję. Podpisała się pani przewodnicząca Komisji
Edukacji pani Regina Zapała. Ja jak gdyby odpowiadając po części myślę na
pytanie, i przewodniczącej Agaty Wojdy, i przewodniczącego Tomasza
Boguckiego. Uważam, że czas na dyskusję będzie jednak w momencie, gdy
będziemy dyskutować już konkretnie o tym projekcie.

Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Panie Przewodniczący ja bym chciała się zapoznać z sugerowanymi
poprawkami o których mowa we wniosku Komisji Edukacji. Rozumiem, że
razem z wnioskiem została załączona lista poprawek do projektu, który
procedujemy już od miesiąca. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, poprawka została złożona w poniedziałek i od tego
momentu można było się zapoznać. Ponieważ została również zawieszona na
stronie internetowej, a wszyscy radni mają laptopy, tylko nie wszyscy je noszą.
Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała ad vocem
Szanowni państwo! Ja nie proszę o poprawki radnego Tomasza Boguckiego,
tylko proszę o poprawki o których wnioskuje Komisja Edukacji. Jeżeli
rekomendują nam we wniosku jakiekolwiek poprawki, to ja bym chciała
zapoznać się z wnioskiem i listą tych poprawek. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Regina Zapała
Panie Przewodniczący, państwo radni! Chciałam powiedzieć, że poprawki były
zawieszone, a druga sprawa (wczoraj były już zawieszone) dzisiejszej nie było.
Dzisiaj było tylko przegłosowanie. Po pierwsze chciałabym powiedzieć
tak, mieliśmy konsultację Komisji Edukacji z grupą inicjatywną
z przedstawicielami. Obecna również była pani Kasia Zapała. Ustaliliśmy
pewne zasady i wnioski i z tego cośmy ustalili w tekście zawieszonym tuż po
konsultacjach był tylko jeden punkt. Dzwoniłam do przewodniczącego,
rozmawiałam również z przedstawicielką Magdaleną Malec i powiedziałam, że
tej wersji ja na przykład nie będę głosować bo to musi być poprawione bo
ustaliliśmy pięć punktów, a był tylko przedstawiony jeden punkt. Otrzymałam
informację od pana przewodniczącego, żeby zgłosić to przed sesją i odniesiemy
się do tego przed sesją i właśnie to robimy, a druga sprawa chcę powiedzieć, że
w zapisanym projekcie poprawek, które zgłosił przewodniczący Bogucki są
właśnie te ustalone punkty, które były na konsultacjach, nic więcej. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Panie Przewodniczący, ja myślę, że nie ma sensu się teraz żonglować jakimiś
formalnymi kwestiami kto, kiedy, do kogo i kiedy zawiesił. Myślę, że sensowną
jest propozycją, żebyśmy faktycznie dyskutowali nad tymi poprawkami pana
radnego Boguckiego, które w dużej mierze, albo nawet w całości
odzwierciedlają wnioski, które były na tej komisji o której wspomniała pani
przewodnicząca, natomiast mam wrażenie, że jest w tym projekcie trochę więcej
niż tylko te wnioski więc pewnie jakieś osobiste przemyślenia pana radnego i ja
też chciałabym co do niektórych podyskutować więc rozumiem, że będziemy

nie wprowadzali tej poprawki formalnie w porządek obrad, żebyśmy nie mieli
dwóch projektów uchwał tylko dyskutowali nad meritum już w porządku obrad.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Myślę, że podsumowując będzie ten punkt, będziemy dyskutować na temat
każdej poprawki. Poddaję pod głosowanie wysokiej rady wnioski o
wprowadzenie zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji.
I. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta Miasta Kielce:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
-4
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta
Miasta Kielce.
II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kielce:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji
Rady Miasta Kielce.
III. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040.

IV. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Kielce na 2016 rok:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2016 rok.
V. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do
projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miasta w Kielcach.
VI. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad poprawki do
projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący! Ponieważ niewidzialna ręka obywatelska nie podpisana
na żadnym z projektów, które zostały zawieszone jako oficjalne projekty,
mówione było później, że to jest projekt Platformy Obywatelskiej, a na Komisji
Edukacji dwaj członkowie tej komisji z Platformy Obywatelskiej wyraźnie
powiedzieli, że oni nie wiedzą o tym, że jakikolwiek klub wprowadzał projekt,
ale uznając, że to jest projekt Platformy Obywatelskiej to autopoprawke należy
zagłosować natomiast poprawek nie wprowadza się w porządek obrad bo one są.
Jak się tylko je złoży to one są bez wprowadzania do porządku obrad. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Ja przepraszam panie Przewodniczący, no ale muszę głos wyjaśnienia. Panie
radny Bogucki, to nie niewidzialna ręka. Klub radnych Platformy Obywatelskiej
w czerwcu tego roku złożył wniosek z projektem uchwały o powołanie
Młodzieżowej Rady Miasta. Ten wniosek ulegał korektom w wyniku
konsultacji, które prowadziła Komisja Edukacji z grupą inicjatywną i wniosek
po wprowadzeniu poprawek znalazł się w porządku obrad, który jako

wnioskodawca zaakceptowałam i mój podpis widnieje także w projekcie w
wersji elektronicznej zawieszonym na stronie internetowej. Ja go mam i mój
podpis widnieje i faktycznie radni pytani w ten sposób mojego klubu mieli rację.
Nie składaliśmy innego wniosku tylko to jest wniosek z czerwca na który
zostały naniesione poprawki, które były wynikiem prowadzonych przez państwa
konsultacji. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec tego ja z tego mojego wniosku się wycofuję. Będziemy oczywiście o
nim dyskutować, ale nie będziemy tej poprawki wprowadzać do porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad zmieniony w stosunku do
uzgodnionego na Konwencie proponuję go uwzględnić i w związku z tym jeżeli
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad uwzględniający zmiany.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach:
30 czerwca oraz 11 lipca 2016r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Informacja o żądaniach zgłoszonych z art. 36 ust. 1-3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 11.09.2015r. do 18.07.2016r.
7. Podjęcie uchwał:
1.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach (z
autopoprawką i poprawką);
2.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;
3.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016 - 2040 (z autopoprawką);
4.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok (z autopoprawką);

5.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
6.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce, z
przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych
przewidzianych do współfmansowania ze środków Unii Europejskiej;
7.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce, w związku z
realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć
wieloletnich o charakterze majątkowym, ujętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kielce na Iata2016-2040;
8.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr l w Kielcach;
9. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w Kielcach;
10.w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Kielcach;
11 .w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Kielcach;
12.w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w
Kielcach;
13.w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w
Kielcach;
14.w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 7 Specjalnego w
Kielcach;
15.w sprawie likwidacji Technikum nr 8 dla Dorosłych w Kielcach;
16.w sprawie likwidacji Technikum nr 9 dla Dorosłych w Kielcach;
17.w sprawie likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego w
Kielcach;
18.w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 Integracyjnej w
Kielcach;
19.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce;
20.w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury
Domu Kultury „Zameczek" w Kielcach;
21.w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu „Świetlica
socjoterapeutyczna
ALTERNATYWA"
w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020;
22.w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu „Akademia
Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
23.w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania
i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w
Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych.

24.w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Tadeusza
Kościuszki 6;
25.w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Juliusza
Słowackiego 25;
26.w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy
Kielce działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
27.w sprawie zniesienia pomników przyrody oraz zmiany uchwały w
sprawie ustanowienia pomników przyrody;
28.w sprawie ustanowienia pomników przyrody;
29.w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego ENIGMY
Ośrodek Szkoleń S.C. Artur Pluta, Małgorzata Pluta, Gminy Miasto
Kielce/Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Grupy CARGO Sp. z
o.o. Sp. k. pod nazwą „Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET
w województwie świętokrzyskim";
30.w sprawie nabycia przez Gminę Kielce, w drodze darowizny,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Kielcach, w pasie drogowym ulicy Wschodniej;
31.w sprawie nabycia przez Gminę Kielce, w drodze darowizny,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Kielcach, w pasie drogowym ulicy Sandomierskiej;
32.w sprawie nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu, w drodze
darowizny, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych w Kielcach, w pasach drogowych ulic: Warszawskiej oraz l
Maja;
33.w sprawie nabycia przez Gminę Kielce, w drodze darowizny,
nieruchomości lokalowej numer 40, położonej przy ulicy Krakowskiej l
w Kielcach, stanowiącej własność Skarbu Państwa;
34.w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego (dz. nr 6/29, dz. nr
6/36, dz. nr 6/39, dz. nr 6/75, dz. nr 6/95);
35.w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicy Karola Olszewskiego (działka nr 6/420);
36.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Jagiellońskiej;
37.w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy
ulicy Mąchockiej (dz. nr 1541/6);
38.w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy
ulicy Mąchockiej (dz. nr 1541/7);
39.w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Stanisława Toporowskiego 51;

40.w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer U3, znajdującego się w
budynku położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 9/11;
41.w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 55;
42.w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej w Kielcach
przy ul. Leśniówka;
43.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy l
Maja oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
44.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei
Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
45.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
46.w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Świerkowej;
47.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Jagiellońskiej (wg ewidencji gruntów m. Kielce ul. Lecha) oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
48.w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu
położonego w Kielcach przy al. Legionów;
49.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. mjra
J. Gagarina;
50.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Stanisława Staszica;
51.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Stanisława Toporowskiego;
52.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Złotej;
53.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Dyrekcji Głównej (wg ewidencji gruntów ul. Giserska),
54.zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kielce.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
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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: 30 czerwca 2016 r. oraz 11 lipca
2016 r. Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z
protokołami praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie
wzniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu.
I. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która
odbyła się w dniu 30 czerwca 2016 roku:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła
się w dniu 30 czerwca 2016 roku.
II. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 11 lipca 2016 roku:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła
się w dniu 11 lipca 2016 roku.

Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję, że interpelacje między sesjami złożyli Radni:
- Joanna Winiarska
- Agata Woj da
- Regina Zapała
- Tadeusz Kozior
- Witold Borowiec
- Jan Gierada
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Do pkt 5
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Przedstawił informację o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami
Rady Miasta Kielce (od 30 czerwca 2016 r. do 28 lipca 2016 r.).
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce
w dniu 30 czerwca 2016 r. wydałem:
I.

44 zarządzenia dotyczących:

1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 rok - Nr 2
,
2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
_ Nr 259/2016, Nr 282/2016, Nr 290/2016,

3. zmiany zbiorczego
zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 rok - Nr 260/2016'
Nr 261/2016, Nr 264/2016, Nr 283/2016 , Nr 291/2016

»

4. szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów
do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2017 r. _ Nr294/2016
5. założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej
Miasta Kielce na 2017 r.-Nr295/2016,
6. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r.
zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce
do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz
powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

_ Nr 266/2016

7. zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie Programu szczepień
przeciw grypie na lata 2013 - 2016 _ Nr293/2016 ?
8. zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:
Nr272/2016
a) Przedszkola Samorządowego nr 4, ul. Kujawska 21 _
?
Nr 273/2016
b) Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Kalcytowa ,
Nr274/2016
c) Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Dąbrówki 38 _
,
d) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszicowskich
~
Nr 275/2016
// a —
,
e) I Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach im. Stefana Żeromskiego,
ul.ŚciegiennegolS -N'2™2016,
0

f) Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 - Nr 277/2016,
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g) III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida, ul. Jagiellońska 4 Nr 278/2016

j

h) Zespołu Szkół Informatycznych, ul. Hauke Bosaka l ,
i) Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych,
i •
,/;
ul.I Urzędnicza
16
- Nr 280/2016
w Kielcach
9. powołania komisji:
a) egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
• ,
Nr 256/2016, Nr 257/2016, Nr 265/2016,
na stopień nauczyciela mianowanego T

T

Nr 270/2016

?

b) do spraw niszczenia weksli i deklaracji wekslowych - Nr258/2016,
c) Konkursowej
celem przyznania nagród NADZIEJE KIELC
_ Nr 292/2016

?

10. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg
- i
i
w Kielcach
- Nr 243/2016,
11. zatwierdzenia
Regulaminu
Organizacyjnego
Kieleckiego
Parku
Nr255/2016
Technologicznego,
12. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego GEOPARKU KIELCE
v

__ Nr 288/2016

i

13. systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania ludności Miasta Kielce
_ Nr 269/2016

i

14. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań
publicznych
miasta w
zakresie
działań na rzecz
osób
niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce
do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz
powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert
_ Nr 281/2016

ł

b) powierzenia Kieleckiemu Parkowi Technologicznemu w Kielcach do
zarządzania zabudowanych działek położonych w Kielcach przy ulicy
Karola Olszewskiego -Nr287/2016,
15. wydzierżawienia gruntu położonego w:

a) Grabowcu gmina Chmielnik - Nr 262/2016'Nr 297/2016
b) Obicach gmina Morawica - Nr 289/2016,
c) Celinach gmina Chmielnik - Nr 296/2016,

13

16. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a)Bąkowej- N r 2 6 7 / 2 0 1 6 ,
b) Pułkownika Dąbka -Nr 268/2016,
\ T" •
• (wg. ewidencji
J Bgruntów ul. Wrzosowa)
c) Tujowej v K
IN
• ii ' i • • Nr 284/2016
d) Jagiellońskiej ,
x rj
- i • • Nr 285/2016
e) Zagorskiej ,
f) Brunona Jasieńskiego - Nr 286/2016,

Nr 271/2016

,

T

II.

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

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 51 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Panie Prezydencie ja chciałam zapytać, właściwie mam pytania z dwóch
obszarów. Pierwszy z nich dotyczy Korony Kielce, 11 lipca br. podjęliśmy
uchwałę dającą panu możliwość prowadzenia procesu negocjacji z potencjalnym
inwestorem, który chciałby przejąć część akcji spółki. Myślę, że w dobrym tonie
byłoby udzielenia takiej bieżącej informacji radnym, co się dzieje w toku tego
procesu. Wiemy, że w piątek została przesłana jakaś dokumentacja o podmiocie,
który chciałby stać się inwestorem spółki. Rozumiem, że państwo pewnie już do
tego czasu przetłumaczyliście te dokumenty. Udało się państwu zweryfikować
ten podmiot, uwiarygodnić go, taka, panie Prezydencie bieżąca relacja z tego co
się aktualnie dzieje i może jakieś przewidywania co do finału tego procesu.
Jednocześnie też w tym kontekście, właśnie chciałabym zapytać, a bardziej
zwrócić uwagę, 11 lipca rozmawialiśmy o potencjalnej sprzedaży spółki
1 jednocześnie wtedy też pan prosił radnych (była taki projekt uchwały)
o przekazanie Kornie 2 min zł na działania promocyjne, jednocześnie nie raczył
pan poinformować radnych, że dokładnie tydzień wcześniej, czyli 4 lipca
zarządzeniem przekazał pan spółce Korona Kielce 800 tyś. zł. Cztery godziny
dyskutowaliśmy o Koronie, nie uznał pan, że to byłaby informacja, która dla nas
jest istotna i ma znaczenie. Jeżeli panie Prezydencie chcemy traktować się po
partnersku (a zakładam ja chcę, nie wiem czy pan chce? Mam coraz więcej
wątpliwości co do tego), to czy nie uznał pan, że taka informacja radnym się po
prostu należy? Że tydzień wcześniej dorzucił pan znów do worka Korony Kielce
800 tyś. zł niebagatelną kwotę prosząc jednocześnie o dorzucenie kolejnych
2 min zł. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do tego mojego pytania, plus o
informacje na jakie konkretnie działania promocyjne, bo rozumiem, że katalog
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został ściśle określony, te 800 tyś. zł będzie spożytkowane? To jedna rzecz.
Druga rzecz nie nowa, panie Prezydencie ale ona od jakiegoś czasu znowu
pojawia się w mediach. Zastanawiam się panie Prezydencie, jak to jest możliwe,
że podległa panu instytucja jaką jest Miejski Zarząd Dróg pomyłkowo wypłaciła
wykonawcy inwestycji „Węzeł Żelazna" 313 tyś. zł. Ja rozumiem, że jeżeli pan
powziął informację o tym fakcie to szczegółowe wyjaśnienia znalazły się na
pana biurku? Bardzo bym chciała, żeby te szczegółowe wyjaśnienia też pan
przedstawił nam tutaj na forum bo to jest niecodzienna sytuacja. Z tego co ja
wiem (być może się mylę) to ten fakt ujrzał światło dzienne w momencie, kiedy
instytucja zarządzająca kontrolowała wykonanie tego projektu czyli sam Miejski
Zarząd Dróg by się nie zorientował, że gdzieś 300 tyś. zł mu zginęło? Czy
wyciągnął pan konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za ten, bo ja
rozumiem, że komórka, która nadzorowała ten projekt, komórka zamówień
publicznych, trzy osobowa dyrekcja tej instytucji, no panie Prezydencie, no
rzecz niebywała. Wielokrotnie pan mówi tu na tej sali, że oglądacie z każdej
strony każdą złotówkę publiczną, a nagle 313 tyś. tych złotówek gdzieś
wypływa z Miejskiego Zarządu Dróg i dziś sprawa jest w Prokuraturze. Bardzo
bym panie Prezydencie prosiła o informacje, jakie pan wyjaśnienia dostał w tej
sprawie bo rozumiem, nie wyobrażam sobie, żeby pan o takie wyjaśnienia nie
poprosił i tak już na marginesie, nie musi pan odpowiadać, czy dymisja,
rezygnacja pana Dyrektora Wójcika, to także miała jakiś związek z tą sprawą.
Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Panie Prezydencie ja chciałbym krótko zapytać o takie zdarzenie, które miało
miejsce między sesjami. Na wniosek komisji, przewodniczącego komisji został
zaproszony na taką wizję lokalną pan dyrektor podległego panu Wydziału
Architektury i Urbanistyki pan Andrzej Kędra w celu wyjaśnienia pewnego
rozdźwięku między Wodociągami Kieleckimi a Urzędem Miasta. Chodzi tutaj o
wydanie warunków i decyzji pozwolenia na budowę wraz z przyłączeniem
wody na nieruchomości przy ul. Podklasztornej, jest to sprawa bardzo
problematyczna dlatego, że mieszkaniec właśnie tego adresu prowadzi tam
inwestycję, która została na długo zablokowana. Pan dyrektor odmówił
uczestnictwa w tych pracach. Komisja nie mogła poznać stanowiska obu stron.
Prosiłbym bardzo o informacje pana Prezydenta dlaczego taka sytuacja miała
miejsce?
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Umowa sprzedaży z senegalską spółką (z senegalską firmą) została uzgodniona
i tutaj żadnych zmian na razie nie przewidujemy, za to w międzyczasie wystąpili
państwo o załączniki z tłumaczeniem na język francuski, nie wiem, czy to jest
jakaś polityka odsunięcia terminu? Z naszej strony to, co do nas należy robimy.
Zakładamy, że dojdzie do podpisania tej umowy. Nic nowego się tutaj nie
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wydarzyło, poza tym że pan Kalubas z tej mównicy mówił, że to może być
tydzień, dwa tygodnie. Minęło dwa tygodnie, czekamy. Jestem przekonany, że
do tej umowy kupna-sprzedaży dojdzie. Jeżeli chodzi o 800 tyś. zł to jest taka
praktyka od kilku lat już stosowana przeze mnie i również mówiłem tu na sesji
budżetowej, że jeżeli jakiekolwiek dodatkowe dofinansowanie będzie to tylko
z tej pozycji. Ono ma znaczenie do bieżącego utrzymania, ale również musimy
mieć świadomość, że w przypadku wpływów obniża nasze zobowiązania spółki
wobec zewnętrznych (ono by rosło po prostu) i jeżeli byśmy tego nie zrobili,
dotyczy to meczy wszystkich tych, które będą prowadzone do czasu sprzedaży
zakładam, że to może potrwać jeszcze z miesiąc powiedzmy, więc tutaj sprawy
się toczą, nie mamy większego wpływu na to, kiedy zostanie podpisana umowa,
ale nie mam żadnych sygnałów, żeby w jakikolwiek sposób partner się chciał
z tego wycofać, wręcz odwrotnie. Jeżeli chodzi o te 300 tyś. zł o które pani pyta,
reakcja była dosyć szybka. MZD sprawę skierował do Prokuratury zaraz po
stwierdzeniu tego nadużycia. Prokuratura w skrócie mówiąc stwierdziła, że te
ponad 300 tyś. zł to jest taka mała suma że właściwie trzeba umorzyć i umorzyła
tą sprawę. Mimo wszystko po raz drugi została złożona (już chyba z tego co
pamiętani) do Prokuratora Generalnego i dał polecenie wszczęcia dochodzenia
w tej sprawie. Według mnie i myślę, że wszystkich ponad 300 tyś. zł to nie jest
mała suma. Trudno mi cokolwiek komentować bo sprawa jest w Prokuraturze,
są przesłuchania, zobaczymy jakie będą efekty. To dotyczy nie tylko tych,
którzy wystawiali te faktury, a to są osoby znane publicznie w Kielcach, ale
również ci, którzy zaakceptowali to i to już nie będzie decyzja administracyjna,
czy nasza tu dyscyplinarna, tylko będzie najprawdopodobniej decyzja
prokuratorska więc rola moja czy rola MZD już w tej chwili jest żadna w tej
sprawie. Problem, który poruszył pan radny Kędziora, nie mam pojęcia? Muszę
się dowiedzieć, proszę albo na piśmie to złożyć, poproszę wtedy dyrektora
o wyjaśnienie sytuacji bo sprawa nie jest mi bliżej znana.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Panie Przewodniczący, szanowna Rado! Chciałem dwa słowa na temat tego
przekazania trzystu paru tysięcy złotych jako nie wiem, niewłaściwie
zachowanie, nie wiem urzędników? Ja w życiu podpisywałem miliony faktur
(miliony chyba w życiu) i nie rozumiem jak można wystawić fakturę za coś
czego nie sprzedałem, czego nie zrobiłem i jak mógł ktoś zaakceptować fakturę
na poważną kwotę 300 tysięcy złotych. Myślenie, że to jest nie zasadne nie
rozumiem dlaczego Prokuratura umorzyła? To ja bym chętnie sobie wziął ze
300 tysięcy z kasy miasta tutaj i podajcie mnie do Prokuratury niech mi umorzy,
przyda mi się 313 tysięcy zł. Dla mnie jest to rzecz nie do pomyślenia. Ci,
którzy zawinili w tym temacie powinni być natychmiast odsunięci od stanowisk
obojętnie na kogo to padnie, ale to natychmiast, nie czekając na żadnego
prokuratora.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora ad vocem
Panie Prezydencie, ja sformułowałem swoje pytanie nie po to, żeby dowiedzieć
się, że pan Prezydent nie ma wiedzy na temat tego co robią pana pracownicy,
tylko chciałbym korzystając z sytuacji, że jesteśmy w Urzędzie Miasta Kielce,
aby pan Prezydent polecił swojemu pracownikowi lub jego zastępcy
wyjaśnienie tej sprawy. Chciałbym tylko przypomnieć, że sprawa dotyczy tego,
że inwestor mieszkaniec poniósł bardzo duże koszty, a Wodociągi twierdzą, że
decyzja wydana przez departament kierowany przez Andrzeja Kędrę była nie
właściwa. Efektem tego jest taka sytuacja, że człowiek nie może podłączyć się
do wody, ani do kanalizacji i ponosi duże straty i być może poda gminę do sądu
i poniesiemy wtedy koszty tytułem odszkodowania, więc bardzo bym prosił, aby
pan Prezydent polecił pracownikowi podległemu, aby tą sprawę wyjaśnił dzisiaj.
Ja sformułuję swoje pytanie na piśmie, ono będzie troszeczkę szerzej
sformułowane.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda ad vocem
Panie Prezydencie, to prawda, że już taką stałą praktyką stało się przekazywanie
przez pana rok rocznie kwoty 800 tysięcy zł dla klubu natomiast, kiedyś pan
powiedział, że będzie pan radnych o tym informował. Ja też mówię, o pewnych
standardach panie Prezydencie i bardzo żałuję, że pan jakby nie dostrzega
intencji tego pytania, bo jeżeli dyskutujemy, sesja nadzwyczajna poświęcona
Korony Kielce i jej przyszłości, dyskutujemy cztery, pięć godzin na ten temat, a
pan tydzień wcześniej wykonuje pewien (istotny z naszego punktu widzenia)
ruch, nie wiem, czy pan nie pomyślał, że to jest ważne, czy brakuje panu
cywilnej odwagi, żeby powiedzieć tak dałem Koronie Kielce bo uważam, że 800
tysięcy zł płacenia za taką markę jaką jest Korona jest tego warte, więc ja
zwracam uwagę na pewne standardy i pewien dialog i współpracę między
panem Prezydentem, a radnymi bo my się o ten dialog dopraszamy już od kilku
lat i ja wciąż nie tracę nadziei. Co do MZD i tej kwoty ponad 300 tysięcy zł,
czyli ja rozumiem panie Prezydencie, że to była przez wykonawcę wystawiona
zawyżona faktura, która (no powiem) bez refleksyjnie została wypłacona przez
MZD, to panie Prezydencie jako osobie, która nadzoruje tą jednostkę, instytucję
nie czekałabym na Prokuraturę tylko wyciągnęła konsekwencje wobec osób,
które nie sprawdziły i nie skorygowały tego, że ktoś chce od nas o 300 tysięcy zł
więcej niż powinien, tak? Dla mnie to też jest niebagatelna kwota. Dziękuję
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Po wypowiedzi pana Jana Gierady i pani Agaty Wojdy należy się wyjaśnienie w
sprawie mianowicie jest taka procedura, która powoduje, że interesy inwestora
reprezentuje inwestor zastępczy, który został wybrany w konkursie i on
zatwierdził te faktury. Oczywiście konsekwencje będą ale służbowych
konsekwencji nie mogę wyciągnąć do firmy, która nie jest w strukturach Urzędu
Miasta.
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Do pkt 6

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli informacja o żądaniach zgłoszonych z
art. 36 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za
okres od 11.09.2015 r. do 18.07.2016 r. Informacja została opublikowana na
stronie dla radnych w odpowiednim czasie i trybie. Czy są jakieś pytania lub
uwagi do przedstawionej informacji? Nie widzę! W związku z czym uznaję, że
Rada Miasta Kielce przyjęła do wiadomości przedstawioną informację.
Do pkt 7

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych
Komisji oraz informacjami Przewodniczących tych Komisji, wszystkie projekty
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały opinię.
Jeżeli jednak Przewodniczący tych Komisji chcieliby omówić szczegóły
opiniowania tych projektów proszę, aby przed głosowaniem wpisali się na listę
mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad.
Do pkt 7.1

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przechodzimy do projektu w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w
Kielcach z autopoprawką. Tak gwoli wyjaśnienia, kilka faktów. Projekt tejże
uchwały został złożony w dniu 15 czerwca przez Klub Radnych Platformy
Obywatelskiej. Projekt, który jest dziś państwu prezentowany jest kompromisem
wypracowanym na licznych spotkaniach, konsultacjach oraz opiniach
właściwych organów. Projekt po poprawkach został zaakceptowany przez
wnioskodawców plus oczywiście w tygodniu bieżącym wpłynęła poprawka
radnego Tomasza Boguckiego. Za chwilę rozpoczniemy dyskusję na ten temat,
tylko taki mój apel mam nadzieję, że mówiąc kolokwialnie, że się dziś
dogadamy i pozwolimy młodym ludziom pracować. Jeśli chcą ciężko pracować
pozwólmy im na to, ja mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że dziś
do powołania Młodzieżowej Rady Miasta nie dojdzie. To taka moja sugestia.
Proszę bardzo rozpoczynamy dyskusję
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Ja bym się chciała odnieść do tej poprawki, a de facto nowego projektu, który
jest kontynuacją idei o której rozmawiamy już od dłuższego czasu, czyli tych
poprawek pana radnego Boguckiego i chciałabym do konkretnych zapisów się
odnieść i o nie zapytać. Przede wszystkim dziękując panu radnemu Boguckiemu
bo to naprawdę ogrom bardzo rzetelnej i wnikliwej pracy i ten projekt pewnie
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nie muszę państwu mówić z formalnego punktu widzenia jest bardzo dobrze i
logicznie skonstruowany. Natomiast kilka zapisów z jednej strony budzi mój
niepokój, a z drugiej strony chciałabym poprosić o wyjaśnienia. Jeśli chodzi o
paragraf 4, podpunkt 9 chciałabym odnieść się do celów Młodzieżowej Rady
Miasta jakie uzupełnił pan radny Bogucki i chciałabym prosić o wykreślenie,
tudzież poprosić o wyjaśnienie, bo może pan radny mnie przekona. W jaki
sposób Młodzieżowa Rada Miasta ma upowszechniać rolę rodziny w życiu
człowieka i narodu? Bardzo bym prosiła o odniesienie się i wnioskuje o
wykreślenie tego punktu. Kolejna rzecz dotyczy paragraf 5 ustęp l podpunkt 5.
Tam jest taki zapis, że Młodzieżowa Rada Miasta koordynuje, inspiruje
młodzież miasta. Wydaje mi się, że przypisywanie Młodzieżowej Radzie Miasta
koordynacji całej młodzieży, która w jakiś sposób aktywnie, bądź nie aktywnie
działa na terenie miasta no jest zbyt ambitnym zadaniem. Też bym bardzo
prosiła o taką weryfikację. Jeśli chodzi o paragraf 27 ustęp 1. W tym paragrafie
zostaje narzucony próg frekwencyjny, że wybory w danej szkole są ważne jeżeli
weźmie w nich udział 50% wyborców. Wydaje mi się, że zapis ten jest
absolutnie nie zasadny. No w momencie, kiedy (teoretycznie) Prezydenta Miasta
Kielce mogą wybrać dwie osoby, które pójdą na wybory i oddadzą głos, a na
poziomie szkoły ustalamy, że próg frekwencyjny to 50% wyborców, wydaje mi
się, że to jest zapis, który, ja wiem, że być może państwo powiecie ma
mobilizować młodzież natomiast wydaje mi się, że on w duży sposób może no
po prostu blokować wyłonienie radnych z niektórych szkół. Jeśli chodzi
o paragraf 27 ten sam paragraf ustęp 7. Z tego co wiem rozmawiając
z państwem (szczegół, to jest szczegół, niuans) rozmawialiście państwo
o kompromisie, że Młodzieżowa Rada Miasta powstanie w momencie, kiedy
zostanie obsadzonych 50% mandatów. W tym zapisie znalazło się takie
określenie, że więcej niż 50% wydaje mi się, że taką kosmetyką powinniśmy
zmienić nie mniej niż 50% to też bym bardzo o to wnioskowała. Paragraf 32
ustęp 2. W nim został doprecyzowany zapis co w sytuacji, kiedy dwóch lub
większa liczba radnych zdobędzie taką samą liczbę głosów? W tym pierwotnym
projekcie decydować miało losowanie. W tej poprawce zgłoszonej przez
radnego Boguckiego istotne znaczenie ma mieć to czy dana osoba mieszka na
terenie Kielc. Wydaje mi się, że to jest bardzo krzywdzące wobec osób, które
koncentrują swoją aktywność społeczną na terenie Kielc, mieszkają pod
Kielcami, bądź, nie wiem w innym powiecie, w innej gminie. Wydaje mi się, że
taki zapis jest mocno dyskryminujący i powinno zostać samo losowanie. Aha,
bo jeszcze jest jeśli chodzi te 50% liczby mandatów, to nie tylko poprawka do
samego statutu, ale też w uzasadnieniu ten zapis się znalazł więc jeżelibyśmy
decydowali o usunięciu go ze statutu to też musielibyśmy go usunąć z
uzasadnienia. Dziękuję.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, wysoka Rado! Na początku powiem tak, ja nie jestem
entuzjastą Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach, nie powiem z jakiego
powodu, ale nie jestem. Natomiast nie jestem przeciwnikiem powstania takiej
rady. To pierwsze. Chciałbym również, żeby młodzi ludzie również ci będący tu
dzisiaj na sali traktowali radnych poważnie. Jeżeli się umawiamy na
konsultacyjnym spotkaniu, że na pierwszej sesji wrześniowej będziemy
rozpatrywać sprawę, a zostajemy zaskakiwani, że na lipcową sesję trafia ten
projekt, to coś jest nie w porządku. Odnosząc się do propozycji pani Agaty
Wojdy to chcę powiedzieć tak, nie ma sensu się spierać o zapisy, które tutaj są
zaproponowane i idąc w kierunku tym, żeby zadośćuczynić prośbie pana
Przewodniczącego, żeby w dniu dzisiejszym to uchwalić i żebyśmy się nie
boksowali o rzeczy mało istotne, ja sam z siebie od razu deklaruję, że paragraf 4
ustęp 9 mogę sobie darować, aczkolwiek w kuluarowych rozmowach będę w
stanie powiedzieć dokładnie co to znaczy upowszechnianie roli rodziny w życiu
człowieka i narodu dla pani Agaty w sposób szczególny. Jeśli chodzi o paragraf
5 to dyskutowaliśmy na ten temat i ustęp 5 również wykreślamy, żeby nie był
spornym. Natomiast w paragrafie l ustęp 2, taka była sugestia ze strony Komisji
Edukacji, myśmy ją też przyjęli, przed słowami: „nauki" wpisać należy:
„edukacji, sportu" i potem: „nauki, kultury i ochrony środowiska". Będzie to
pełniejszy zakres działania. Teraz jeśli chodzi o zapis dotyczący paragrafu 27
ustęp 5 i 7, wpisane jest więcej niż 50% no bo większość powinna decydować,
tak jak w Radzie większość decyduje o tym kto zostanie wybrany, w związku z
tym tak wpisałem, ale nie jest to ołtarz, który nie można zmienić, jeżeli państwo
uznają, że nie mniej niż 50% to ja o jeden mandat się dochodzić też nie
zamierzam. To samo dotyczy ustępu 7 już sukcesywnie i uzasadnienie również
wtedy do skorygowania. Natomiast zostaje paragraf 32 i powiem tak, że
wszyscy, czy mieszkają w Kielcach, czy nie, ale jeśli są uczniami biorą udział
w wyborach, wszyscy mogą być wybrani, jeżeli uzyskają największą ilość
głosów, natomiast w przypadku, kiedy jest dwóch kandydatów, to jest rzadki
przypadek, ale taki się może zdarzyć, którzy mają równą ilość głosów, to moim
zdaniem wtedy należałoby dać szansę osobie mieszkającej w Kielcach i nie jest
to żadna dyskryminacja. Natomiast, jeżeli by to również budziło takie
kontrowersje, które nie można zaakceptować i emocje, to i z tego jestem w
stanie się wycofać, aczkolwiek bardzo proszę, żeby chociaż jeden zapis, który
jest zaproponowany, z którego nie chciałbym ustąpić, żebyście państwo go
zaakceptowali. A jak, nie będziecie chcieli go zaakceptować, to ja również i z
tego zapisu jestem w stanie ustąpić, żeby nie było zbędnej dyskusji i wtedy jest
do zaakceptowania całość tej treści i proszę bardzo dajmy młodym szansę
mimo, że powiem jedną rzecz, ten statut jak i tamten, który został przygotowany
przez tą niewidzialną rękę obywatelską, to powiem tak, ani jeden, ani drugi nie
jest idealny, jest to wynik jakiegoś kompromisu, a kompromis polega również
na tym, że my akceptujemy oto taką sytuację, że szkoła liczy 15 osób i będzie
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miała jeden mandat i szkoła liczy dziewięćset osób i też będzie miała jeden
mandat. To mi się nie podoba, ale to jest efekt naszego uzgodnienia,
kompromisu z tymi młodymi ludźmi. W związku z tym bardzo proszę
ewentualnie o odpowiedź, jeśli by była możliwość zaakceptowania tego w
wersji jak tutaj pokazałem, to bardzo proszę. Jak jestem przy głosie panie
Przewodniczący, nie wiem, czy pan mi pozwoli jeszcze chwilę? Tak? To do
samej treści uchwały, tam wnosiłem poprawki związane z podstawą prawną,
z tytułem uchwały oraz z treści wyciąłem wszystko co jest w ustawie
0 samorządzie gminnym, a zgodnie z porządkiem prawnym, którym się
posługują Radcowie Prawni i przywołują nas do porządku przy pracy nad
nowelą statutu, uzgodnione jest w ten sposób, że to co jest w ustawie nie
powtarza się w uchwałach w związku z tym, ta korekta dotyczy również treści
gdzie w paragrafie l byłaby tylko treść: „powołuje się Młodzieżową Radę
Miasta Kielce", w paragrafie 2: „Młodzieżowej Radzie Miasta Kielce nadaje się
Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały" i paragraf 3 i 4 byłby bez
zmian. Jeśli chodzi o samą podstawę prawną, no to ponieważ to jest prawo
miejscowe, to w podstawie powinny być uszczegółowione artykuły związane z
prawem miejscowym i tyle mojej wypowiedzi na ten moment. Dziękuję bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda ad vocem
To tak, a propos niewidzialnej ręki, to panie Przewodniczący, ta ręka i te ręce
osób, które tam siedzą i przychodzą tutaj od wielu miesięcy, żeby lobbować za
swoim pomysłem. Panie Przewodniczący ja myślę, że jesteśmy bardzo blisko
kompromisu już i bardzo dziękuję panu radnemu Boguckiemu, że na ten
kompromis jest otwarty. Też jestem w stanie zrezygnować z kilku swoich uwag
natomiast trzy są dla mnie szczególnie istotne, czyli wykreślenie celu
sformułowanego jako: „upowszechnianie roli rodziny w życiu człowieka i
narodu", niepotrzebny patos, moim zdaniem, a tych wyjaśnień z chęcią pana
radnego posłucham bo naprawdę jestem bardzo ciekawa. Druga rzecz to
zniesienie frekwencji wyborczej 50% też bym o to bardzo prosiła i trzecia rzecz,
w przypadku równiej liczby głosów, żeby nie dyskryminować osób spoza Kielc
1 żeby to było losowanie. Te trzy rzeczy na których nam jako wnioskodawcom
szczególnie zależy.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki ad vocem
Panie Przewodniczący, pani Agatko ze wszystkim się zgadzam. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie miałem nie zabierać głosu ale
doszedłem do wniosku, że to taka wyjątkowa sprawa, gdzie tak naprawdę
wszyscy radni wykazali się ogromnym zrozumieniem i wolą współpracy,
szkoda, że ta współpraca nie dotyczy innych obszarów bowiem szanowni
państwo tutaj była ogromna wola wszystkich na Komisji Edukacji, żeby ten
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statut dzisiaj trafił na sesję, żeby poprawki, które przedstawił pan Tomasz
Bogucki zostały zaakceptowane przez wszystkich radnych i miałem takie
wrażenie, że nie chodzi tutaj o to, żeby ktoś albo pewna grupa była ojcem,
matką powstania Młodzieżowej Rady Miasta tylko, żeby to było dzieło wspólne
wszystkich, bowiem bardzo nam zależy na tym, żeby młodzież miała taką
szansę działania i żeby nie powtarzać jak mantrę w koło, że dziesięć lat trwają
starania Młodzieżowej Rady Miasta i nie możne tego zrobić. Ja uważam, że te
starania trwają rok bo we wcześniejszym okresie była to inna grupa młodzieży
nie wykazywała się taką determinacją, ci byli zaangażowani, pełni poświęcenia
i radni to generalnie zaakceptowali. Szanowni państwo, ja zgadzam się z
wypowiedzią Tomasza Boguckiego bo tutaj dyskutowaliśmy i sam uważani, że
jeśli nie chodziłoby o to, żeby dać młodym ludziom już szansę na działanie to
bym głosował przeciwko, bo ten statut, on jest z mojego punktu widzenia
bardzo, bardzo niedoskonały. Pierwszy zasadniczy błąd o którym Tomasz
wspominał to jest błąd metodologiczny jeśli chodzi o stworzenie okręgów bo
nie może być tak, że szkoły, które przejawiają, albo młodzież ze szkół, która
przejawia największą aktywność w powstaniu tej Młodzieżowej Rady Miasta
ma jeden mandat i nagle młodzież z takiej malutkiej szkółki do końca nie
wiemy, czy ona funkcjonuje, czy nie, ma też jeden mandat dlatego uważam, że
po roku funkcjonowania tej Młodzieżowej Rady Miasta należy dokonać
pewnych korekt jeśli chodzi o tworzenie okręgów w celu zapewnienia jakości
pracy tej Rady bo jestem głęboko przekonany, że te szkoły, te szkoły ponad
gimnazjalne, które mają odpowiednie znaczenie w Kielcach i mają znaczną
liczbę uczniów powinny mieć większa liczbę członków, ale jeśli byśmy chcieli
to teraz zmienić to rzeczywiście rozmawialiśmy wczoraj na Komisji
musielibyśmy powstrzymać się o dwa, trzy miesiące z przeprowadzeniem tych
działań, które by zmierzały do powstania Młodzieżowej Rady Miasta.
Wychodząc jednak na przeciw oczekiwaniom młodych ludzi doszliśmy do
wniosku, że musi być taki kompromis i mimo, że ta formuła wyboru radnych
jest niedoskonała to ją akceptujemy i myślę, że w trakcie funkcjonowania
Młodzieżowej Rady młodzież dojdzie do wniosku sama, że należy to zmieniać
i na zakończenie mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że będziemy mówić, że
powstanie Młodzieżowej Rady Miasta, to jest efekt kompromisu całej Rady
Miasta z grupą inicjatywną, a nie poszczególnych radnych i nie poszczególnych
opcji politycznych. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Nie ma doskonałych przepisów, nie ma doskonałych statutów, gdyby iść
współczynnikiem, że jedna szkoła ma piętnaście i ma jednego radnego, a druga
ma dziewięćset to dziewięćset przez piętnaście to jest sześćdziesiąt to tamta
miałaby sześćdziesiąt czyli Rada Młodzieżowa liczyłaby ich kilkaset albo kilka
tysięcy, no kilkaset na pewno osób, więc nie ma doskonałych rzeczy, tak jak nie
ma doskonałych rzeczy w losowaniu bo losowanie na przykład dla mnie w
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przypadku równych ilości co jest w poprawkach, no to jest niesprawiedliwe tak?
Było przedtem, że w drużynach piłkarskich losowano, kto powiedzmy wchodzi
dalej no i ktoś tam u nas kiedyś chyba Górnik Zabrze wylosował prawda a był
ponoć drużyną gorszą. Natomiast zabierając głos chciałem powiedzieć, że
dobrze, że dzisiaj to powołamy niech młodzi ludzie sobie porządzą, dotrą się po
roku, zweryfikujemy ten statut, czy zapisy ustawy natomiast dobrze dlatego, że
no zobaczcie państwo w Sejmie w ciągu jednego dnia powołano Komisję
Śledczą Amber Gold, a my nie możemy powołać Młodzieżowej Rady Miasta.
Powołajmy ją dzisiaj.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Szanowna Rado! Ja znam granice kompromisu dlatego chciałem zapytać, jak
państwo widzą określenie frekwencji? Jeżeli w ogóle jej nie będzie to
wystarczy, że jedna osoba pójdzie zagłosuje na siebie i będzie mandat radnego,
a mówimy o aktywności młodzieży w szkołach i mówimy o reprezentatywności
osób, które mają zasiadać w Młodzieżowej Radzie Miasta, w związku z tym
upieram się przy tym, że jeżeli nie zapis powyżej 50% to proszę powiedzieć jaki
procent musi wziąć udział w wyborach w danej szkole, żeby można było
obsadzić mandat? Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda ad vocem
Panie radny myślę, że więcej wiary w młodzież, która chce realizować się
w projekcie Młodzieżowej Rady Miasta i wydaje mi się, że ten statut, ta
frekwencja powinna być odzwierciedleniem ordynacji, w której także my
jesteśmy wybierani i teoretycznie jest to możliwe. Jak pan radny Bogucki
pójdzie zagłosować na siebie i to będzie jedyny głos oddany w wyborach to pan
radny Bogucki zostanie radnym. Taka jest ta nasza demokracja i taka jest
ordynacja.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś
Panie Przewodniczący, szanowni państwo! No jak mówię temat jest ten, który
poruszył tutaj pan radny Bogucki. Mnie też niepokoi sprawa, w której o decyzję
odnośnie wyboru poszczególnych radnych do Młodzieżowej Rady będzie
decydowało kilka osób, no umówmy się tak, ja też wierzę w młodzież mam
trójkę dzieci i to jest też w jakimś sensie młodzież. Natomiast myślę, że
młodzież powinna być troszeczkę ambitniejsza jeżeli chcą, żeby takie wybory,
taka akcja, takie działanie było aprobowane przez również nas wszystkich, no to
ten próg musi być jednak określony, nie widzę takiej możliwości przynajmniej
na tą chwilę, żeby ten próg był praktycznie zerowy, to znaczy się nie
zamykajmy się w takim światku, kiedy trzy osoby nawet nie będą raczyły
powiedzmy sobie pójść do kolegów, koleżanek i zachęcić ich do tych wyborów,
a my to będziemy akceptować. Są granice tak jak są granice pewnych rozwiązań
formalno-prawnych. Tu myślę, że tą granicą nie może być cyfra O, jeżeli
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państwo uważacie, że 50% to rzeczywiście jest zawyżone no to proponuje
określenie tej granicy w inny sposób, czy też na innym poziomie, ale ta granica
musi być. Proponuje od razu kończąc tą myśl i zgłaszam wniosek o 10
minutową przerwę.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała ad vocem
Ja tylko w nawiązaniu do dyskusji, która teraz się otworzyła, no szanowni
państwo, gdybyśmy określili frekwencję na poziomie 50% to w mieście Kielce
od 20 lat nie mielibyśmy wybranego Prezydenta Miasta. Ja bardzo proszę o
potraktowanie, z jednej strony poważnie zaangażowania tych młodych ludzi. Z
drugiej strony poważnie też siebie. Jeżeli ustawy nie przewidują takiej
frekwencji w wyborach stanowczo ważniejszych niż Młodzieżowa Rada Miasta
(z całym szacunkiem dla Młodzieżowej Rady Miasta) to uważam, że wszelkie
zaostrzenia przepisów odzwierciedlające, które w zasadzie miały odzwierciedlać
te faktyczne wybory no nie mają racji bytu i uważam, że dyskusja na temat
jakiegokolwiek procentu jest niezasadna, a jeżeli uważa, którykolwiek z
członków Rady Miasta, że ta dyskusja na temat frekwencji i procentu udziału
jest zasadna to ja liczę, że jeżeli zabiera taki głos w przyszłości złoży wniosek
do Sejmu o to byśmy wprowadzili taką frekwencję w wyborach powszechnych.
Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Regina Zapała
Ja tylko chciałam powiedzieć, że ten punkt który raptem stał się jakiś
konfliktowy on był wcześniej. Od początku był w tym pierwszym zapisie.
Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec ad vocem
Panie Przewodniczący ja nie chciałbym, żeby te procenty były punktem
spornym i spowodowały nie uchwalenie statutu, nie powołania Młodzieżowej
Rady Miasta bo procenty to raczej powodują ból głowy dlatego ja myślę, jeśli
wszyscy chcemy, żeby był kompromis, a widzę że ten kompromis się rysuje i
jest dobra wola to Katarzyno przyjmijmy próg nie wiem 5%, czy 10%
i on będzie gwarantował, że te wybory odbędą się, i wszyscy będą zadowoleni
i myślę, że nie ma o czym dyskutować bo niepotrzebnie w tym momencie
bijemy pianę. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ogłaszam 10 minut przerwy, aczkolwiek prosiłbym, żeby tą przerwę
wykorzystać również na to, żeby doprecyzować pewne zapisy, żebyśmy wrócili
już z gotowym projektem.
po przerwie Przewodniczący
wznowił obrady.

Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
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Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, wysoka Rado! Po wysłuchaniu wszystkich głosów w
kuluarach, również ludzi młodych, którzy słuchają tutaj dzisiejszej dyskusji na
temat Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kielce chciałbym jeszcze raz omówić
to z czego w ramach kompromisu możemy zrezygnować jeśli chodzi o tą
poprawkę, a mianowicie z paragrafu 4 wykreślamy ustęp 9, czy punkt 9
mówiący o: "upowszechnianiu roli rodziny w życiu człowieka i narodu", w
paragrafie 5 w ustępie 2 po słowach w zakresie dodajemy: edukacji, sportu" i
dalej tak jak jest w tekście, i wykreślamy ustęp 5: „koordynacje i inspirację
młodzieży miasta". W paragrafie 27 w ustępie 5 wpisujemy: „nie mniej niż 35%
wyborców, uczniów danej szkoły", w ustępie 7 wpisujemy: „ nie mniej niż 50%
liczby mandatów, o którym mowa w ustępie 3". Z paragrafu 32 wykreślamy
słowa: „mandat uzyskuje uczeń zamieszkujący na stałe w Kielcach zaś w
przypadku, gdy obaj ci kandydaci są mieszkańcami Kielc", te słowa wykreślamy
i zostaje, że Komisja Wyborcza przeprowadza niezwłocznie losowanie w celu
wskazania osoby, która obejmie mandat radnego. To są nasze tutaj uzgodnienia i
myślę, że nie tylko w klubie, ale międzyklubowe tak mi się przynajmniej
wydawało do pewnego momentu. W związku z tym jeśliby państwo
zaakceptowali wynik naszego kompromisu to panie Przewodniczący
wypadałoby wtedy poddać to pod głosowanie. Dziękuję za wypowiedź.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Nikt nie ma uwag do przedstawionych propozycji? Bo jak rozumiem jest to
swojego rodzaju kompromis. W takiej sytuacji, jeśli nikt nie chce w tym punkcie
zabrać głosu poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Kielce z autopoprawką i poprawką:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/550/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce.
Przedstawicielka grupy inicjatywnej Magdalena Malec
Dzień dobry. Szanowni państwo, w imieniu grupy inicjatywnej na rzecz
powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach oraz kieleckiej młodzieży
chcielibyśmy serdecznie państwu podziękować nie tylko za dzisiejszą podjętą
decyzję, ale również za cały proces przygotowania jak już pan Wołowiec
wspomniał wszystkim radnym, cały wkład pracy, trud poświęcony nam czas.
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Liczymy na to, że praca dopiero się zacznie, mamy już wiele pomysłów.
Oczywiście jako grupa inicjatywna będziemy starali się wypromować wybory
do Młodzieżowej Rady Miasta na zasadach samorządności, liczymy na to, że
młodzież będzie aktywna jak do tej pory i serdecznie dziękujemy również
wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces młodym ale również
Regionalnemu Centrum Wolontariatu za wsparcie. Serdecznie dziękujemy.
Do pkt. 7.2

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Oczywiście wszyscy będziemy skłonni do pomocy i myślę, że w imieniu, jeśli
nie wszystkich (ale mam taką nadzieje, że wszystkich radnych) deklaruję, że
jesteśmy do dyspozycji. Szanowni państwo przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad, chodzi o projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Prezydenta Miasta Kielce.
Radny Rady Miasta Kielce pan Piotr Kisiel
Panie Przewodniczący, projekt uchwały dotarł przed sesja do wszystkich
radnych. Pozwolą państwo, że odczytam go. Uchwała Rady Miasta Kielce w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce. Na
podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego uchwala się co następuje, paragraf 1: „Po
rozpatrzeniu skargi pana Łukasza Sztando z dnia 14 czerwca 2013 roku na
działalność prezydenta Miasta Kielce w zakresie sprawowania nadzoru nad
działalnością Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach i po zapoznaniu się
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce, Rada Miasta Kielce uznaje skargę za
nie zasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do
uchwały". Paragraf 2: „Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Kielce
do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie
skarżącemu odpisu uchwały wraz z załącznikiem". Paragraf 3: „Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia". W sprawie uzasadnienia: w skardze z dnia
14 czerwca 2013 roku pan Łukasz Sztando podniósł szereg zarzutów z których
jeden dotyczył niewłaściwego sprawowania nadzoru nad działalnością Zarządu
Transportu Miejskiego w Kielcach. Zgodnie z paragrafem 7 uchwały
Nr XVI/293/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 października 2007 roku
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zarząd Transportu
Miejskiego w Kielcach i utworzenia o tej nazwie jednostki budżetowej nadzór
nad działalnością Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach sprawuje
Prezydent Miasta Kielce. Wobec tego w tym zakresie przedmiotowe pismo
stanowi skargę na Prezydenta Miasta Kielce. Komisja Rewizyjna Rady Miasta
Kielce na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 roku rozpoznała skargę złożoną
przez pana Łukasza Sztando w dniu 14 czerwca 2013 roku na Prezydenta Miasta
Kielce w zakresie niewłaściwego sprawowania nadzoru nad działalnością
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Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Po analizie po bliższej
dokumentacji a także biorąc pod uwagę wyniki z przeprowadzanych ww.
jednostce planowanych i doraźnych kontroli przez Wydział Audytu
Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta, Komisja Rewizyjna Rady Miasta
Kielce stwierdziła, że Prezydent nie dopuścił się złamania ani zaniedbania
swoich obowiązków w zakresie nadzoru and działalnością Zarządu Transportu
Miejskiego w Kielcach. Wobec powyższego skargę na Prezydenta Miasta Kielce
w zakresie niewłaściwego sprawowania nadzoru nad działalnością Zarządu
Transportu Miejskiego w Kielcach uznaje się za nie zasadną. Komisja
Rewizyjna postanowiła wystąpić do Rady Miasta Kielce z projektem uchwały
o uznanie skargi za nie zasadną głosując: za - 5 głosów, przeciw - O, wstrzymało
się - 0. Dziękuję bardzo.
Pan Marian Sosnowski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego
Panie Przewodniczący, wysoka Rado! Ja chciałbym tylko krótko odpowiedzieć
na ten, jak gdyby ten zarzut pana Sztando. Proszę państwa, to jest dokumentacja
cała prowadzona z panem Sztando, osiemnaście mandatów nie zapłaconych,
żadnego nie uiścił ze względu na albo przedawnienie, czyli unikanie wpłaty,
ściganie przez komornika. Wojna zaczęła się w 2012 chyba roku, w momencie
kiedy zanieśliśmy cztery mandaty na Policję. Rozpoczęło się prokuratorskie
dochodzenie no, i stąd cała ta burza, w związku z tym uważam, że tutaj w tej
chwili chcę jeszcze powiedzieć ostatnie pismo chyba mamy z tego roku, kiedy
pan Sztando zwrócił się do nas i rzeczywiście się wszystko przedawniło.
Otrzymał taki dokument, prawdopodobnie z rejestru dłużników, tam chyba,
czyli chodziło o to, żeby nie widniał. Zakończyło się jak gdyby postępowanie.
Rozstaliśmy się. Od 2014 roku pan Sztando kupuje bilety nawet ma bilet
okresowy.
Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk
Ja chciałem tylko powiedzieć, że skoro jest tutaj obecny zainteresowany to może
zapytamy go i coś więcej. Dowiemy się czegoś. Bo wszystko do końca ma być
wyjaśnione. Proponuję, żeby udzielić głosu panu Sztando.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Do mnie nie wpłynął żaden formalny wniosek o zabranie głosu więc uznałem,
że (ale na piśmie żadnego wniosku nie mam) nie ma potrzeby.
Radny Rady Miasta Kielce pan Piotr Kisiel
Panie Przewodniczący, pierwsza podstawowa kwestia, tutaj została poruszona
problematyka całej sprawy jaka mniej więcej toczy się pomiędzy ZTM-em, a
skarżącym. Jednak my jako Komisja Rewizyjna zajmujemy się przede
wszystkim skargą , która wpłynęła do Komisji Rewizyjnej, a po drugie chciałem
również zaznaczyć, że posiedzenia Komisji Rewizyjnej są otwarte, każdy może
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przyjść i odnieść się do stawianych zarzutów, jakichś problemów. Komisja
Rewizyjna może w każdej chwili odpowiedzieć tak? Natomiast tutaj zajmujemy
się stricte skargą na Prezydenta, nie działalnością ZTM-u, czy jakimiś innymi
sprawami. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Panie Przewodniczący, wysoka Rado! Myślę, że nie powinniśmy więcej
dyskutować. Za dużo i tak czasu poświęciliśmy temu człowiekowi.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Ja chciałem powiedzieć tyle, że chyba mandat jest formą decyzji
administracyjnej, a Rada Miasta nie ma władczego, żadnego zdania na temat
rozstrzygania administracyjnych decyzji, jest od tego organ wyższego rzędu
chyba, że się mylę jeśli chodzi o mandaty, mylę się? Mylę się! Ale to nie jest
sprawa ZTM-u tylko Pana Prezydenta.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
-2

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/551/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce.
Dopkt 7.3 -7.4
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała dwa projekty
uchwał: zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016 - 2040 (z autopoprawką) oraz w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2016 rok (z autopoprawką). Panie Przewodniczący,
wysoka Rado! Mam przez sobą projekt uchwały zmieniającej budżet na 2016
rok wraz z autopoprawką. Projekt, którego przyjęcie spowoduje zwiększenie
planu dochodów budżetu Miasta o kwotę 2 939 685 zł, i na tą kwotę ogólną
zmian propozycje dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących, łącznie
o 2 878 845 zł oraz zwiększenia planu dochodów majątkowych łącznie o 60 840
zł. Projekt dotyczy również zwiększenia planu wydatków miasta łącznie
o 2 939 685 zł. Kwota ta bierze się z propozycji zwiększających plan wydatków
bieżących łącznie o 3 285 669 zł oraz propozycje dotyczące zmniejszających
plan wydatków majątkowych o 345 984 zł. Propozycja ta zawiera również
zmiany w palnie wydatków majątkowych, które dotyczą inwestycji rocznych na
2016 rok, jak też tych wydatków, które z planu z Wieloletniej Prognozy
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Finansowej dotyczą roku 2016. Bardzo proszę państwa o przyjęcie wszystkich
proponowanych zmian w budżecie na 2016 rok wraz z autopoprawką i może
jeszcze od razu również przedstawię państwu i zarekomenduję zmiany, które
dotyczą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040.
Bardzo proszę również o przyjęcie wszystkich tych proponowanych zmian,
które są ujęte w tym projekcie uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040 (z autopoprawką):
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/552/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2016 - 2040. (pkt. 7.3).
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok (z autopoprawką):
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/553/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016
rok. (pkt. 7.4)

Do pkt 7.5
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Proszę państwa ja mam taką
przygotowaną informacje, która jest związana ze wszystkimi tymi trzema
uchwałami o które głosować będą państwo za chwilę. Taką analizę
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przedstawiałam na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i wydaje mi się,
że ona po prostu jest taka prosta i pokazuje, tłumaczy potrzeby kredytowe, które
są ujęte w planie budżetu na 2016 rok, były praktycznie od początku już od
grudnia 2016 roku, ale jest pora chyba ku temu, żeby to wszystko jeszcze raz
pokazać i przeanalizować. Otóż proszę państwa z czego się bierze ten nasz
wniosek o przegłosowanie i zgodę na razie, na podjęcie, na przygotowanie
przetargu na te kredyty bo to czy my będziemy rzeczywiście takie kredyty
zaciągać później będzie wynikało z bieżących potrzeb z bieżącego
harmonogramu wydatków rzeczowo-finansowych. Otóż wydatki majątkowe na
2016 rok proszę państwa dzisiaj po zmianach z naszego budżetu wynoszą
195 171 038 zł. Skąd bierzemy i proponujemy właściwie, skąd już są
zaplanowane środki, które mają pokryć te wydatki o których powiedziałam.
Biorą się stąd, z nadwyżki bieżącej w wysokości 37112 000 zł. Jest to pierwsze
źródło sfinansowania tych wydatków o których mowa. Drugie źródło
finansowania tych wydatków to jest ze sprzedaży majątku 21 182000 zł.
Trzecie pozostałe dochody majątkowe l 065 000 zł. Z tych płatności, które
dotyczą inwestycji finansowanych przy udziale środków unijnych oraz
refundacji już poniesionych środków chcemy sfinansować wydatki w wysokości
38 500 000 zł i z innych dotacji, znaczy z dotacji z budżetu państwa o których
dzisiaj wiemy, że wpłynął na określone inwestycje to jest 8815 000 zł. Łącznie
to jest mamy źródła na sfinansowanie 106 645 000 zł. Jak wspomniałam tych
potrzeb majątkowych jest 195 171 038 zł, a zatem brakuje nam 88 500 000 zł,
żeby można było wszystkie inwestycje, wszystkie zadania zrealizować, które są
zaplanowane na dzisiaj w budżecie Miasta. I teraz skąd, jak chcemy, skąd ten
deficyt po stronie budżetu majątkowego naszego Miasta, jak proponujemy go
pokryć? Otóż proszę państwa mamy już wolne środki zaplanowane one
pokrywają już ten deficyt w wysokości 13174000 zł. Z pożyczek
długoterminowych 7 300 000 zł pokryjemy, dlatego już w lipcu podpisaliśmy
umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na tą kwotę.
Kredytami na zadania wynikające z poprzedniej perspektywy unijnej, właściwie
z kredytów, na które podpisaliśmy już umowy w roku 2015 i one są praktycznie
tylko, ten strumień już jest tylko do wzięcia i tu jest 16500000 zł.
No i znowu brakuje. Brakuje 51 471 000 zł, żeby ten deficyt 88 000 000 zł był
pokryty i to proszę państwa jest właśnie ta kwota na którą, czy te potrzeby, które
chcemy właśnie sfinansować zewnętrznymi środkami pochodzącymi z kredytów
bankowych i tu druga rzecz bo mówimy o 104 000 000 zł. Druga to jest deficyt,
który wynika z wydatków majątkowych na dzisiaj. Natomiast druga kwota, czyli
łącznie 54 000 000 zł kolejne to są pieniądze, to są środki które są potrzebne na
spłatę kredytów na raty, które przypadają do spłaty w tym roku i w latach
następnych to jest 54 000 000 zł. 29 000 000 zł to są raty, które przypadają na
lata następne i 26 000 000 zł to jest to co wynika z umów zawartych z bankami i
przypada do spłaty w roku 2016, i to jest proszę państwa taka analiza wydaje mi
się przedstawiona, że z czego się bierze ta kwota ta 104 000 000 zł, teraz przejdę
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właśnie do formalnej strony tej sprawy otóż będę prosić państwa o to, żebyście
wyrazili zgodę właśnie i podjęli uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie wysokości 72 000 000
zł i to się bierze właśnie stąd, że te 54 000 000 zł które jest potrzebne na spłatę
tych kredytów i 18000000 zł na tak zwane inne wydatki majątkowe, które
wynikają z tego deficytu o którym mówiłam. To jest pierwszy pozwoli pan,
panie Przewodniczący, że przejdę od razu do następnej uchwały. Drugi projekt
uchwały dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości
12 000 000 zł i jest to ten deficyt o którym powiedzieliśmy, że on dotyczy
wkładu własnego w projekty unijne, które są związane z realizacja nowej
perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i kolejna uchwała to jest prośba o
zgodę również na zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w
wysokości 20 000 000 zł. i to jest przeznaczone na sfinansowanie tej części
inwestycji, zadań inwestycyjnych, które są realizowane przez Miasto ale nie są
związane z tą perspektywą unijną. Bardzo proszę państwa o akceptację, o
przyjęcie wszystkich zaproponowanych przeze mnie trzech projektów uchwał.
Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Panie Prezydencie, pani Skarbnik my jako Klub Radnych Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Kielcach jesteśmy pełni niepokoju, jeżeli chodzi o rekomendację
tych uchwał, które kolejno będą następować bo przynajmniej powołując się na
to co dzisiaj Radio Kielce przedstawiło na swoich stronach internetowych to
mamy do czynienia z zaciąganiem kolejnego kredytu, kolejnych kredytów
w sumie na ponad 100 min zł, z czego prawie 54 min zł chcemy przeznaczyć na
spłatę innych wcześniej zaciągniętych kredytów, które prawdopodobnie były
zaciągnięte na bardziej preferencyjnych warunkach niż teraz. Nigdy jako Klub
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach nie byliśmy za dalszym
zadłużaniem Miasta, a ta sytuacja ewidentnie wskazuje na to, że tych długów
będzie przybywać i pani słowa, w których pani mówiła, że na razie nie wiemy
jakie będą potrzeby, że to jest tylko taka zgoda, taki trochę awans. Awansem
przydzielenie takich środków według mnie i naszego klubu no jest wysoce
nieodpowiedzialne dlatego nie będziemy mogli poprzeć tego projektu.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, wysoka Rado! Ja ubolewam, że Klub Polskiego
Stronnictwa Ludowego nie ma przedstawiciela w Komisji Finansów
Publicznych, a na tej komisji było wyjaśnione dokładnie punkt po punkcie o co
chodzi, a i to jest odwrotnie do tego co powiedział pan radny Kędziora, bo te
zobowiązania, które chcemy spłacić nowym kredytem są na dużo gorszych
warunkach niż te, które można uzyskać w tej chwili, i to jest oszczędność, a nie
niegospodarność. Dziękuję.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora ad vocem
Panie kolego radny Tomaszu! No powiem szczerze jest tutaj spory rozdźwięk,
przed chwilą pani Skarbnik powiedziała, że tak naprawdę to mamy wyrazić
zgodę na przygotowanie przetargu, więc nie znamy warunków na jakich
zaciągniemy nowe kredyty, tak? Natomiast kredyty, które zostały zaciągnięte
i które musimy do końca roku spłacić chyba są jasne dla wszystkich.
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak
Panie radny, tylko taka mała dygresja, pozwoli pan, że sobie pozwolę. Otóż
mnie się tak wydaje, że to Radio Kielce powinno czerpać wiadomości od
państwa radnych, a nie radni z Radia Kielce powinni korzystać. A jak Radio
Kielce ma jakiś problem to niech się zgłosi do mnie, bo ja to dosyć wyraźnie
wydaje mi się wytłumaczyłam. To nie jest tak, że te kredyty, które będziemy
zaciągać na spłatę tych kredytów, które przypadają do spłaty, że one będą
droższe. Ja tutaj mam taką tabelę i ja mogę państwu powiedzieć my dzisiaj
mamy kredyt w rachunku bieżącym jest zapisany w uchwale budżetowej,
możemy zaciągać taki kredyt do wysokości 50 min zł. Oczywiście on na koniec
każdego roku musi być spłacony w całości, ale marża na tym kredycie jest jedna
setna procenta, no to kto ma taka marżę? Ja bym nawet nie znalazła drugiego
miasta, które ma taka marżę. Przepraszam, może takie miasta by się znalazły ale
z mniejszym to nie sądzę. Ostatni kredyt jaką umowę podpisywaliśmy, w
ubiegłym roku to miał marżę 0,89. Proszę pana, ale o czym my mówimy
wiadomo, przecież pan wie dobrze, zresztą jak ja, ze drugim składnikiem to jest
WIBOR, tak? I ten WIBOR obowiązuje pana, mnie, samorząd, przedsiębiorcy,
spółki, wszystkich. Jak liczymy koszty obsługi kredytu to się zastanawiamy
oczywiście nad tym, jak się będzie zmieniał WIBOR w tym okresie spłaty, ale
punktem wyjścia jest WIBOR, który jest obowiązujący dzisiaj. Jeżeli dzisiaj jest
1,5 % to oczywiście wszystko zależy od tego jaka jest sytuacja ekonomiczna,
finansowa państwa, jakiego otoczenia, cała masa innych różnych warunków,
które determinują koszty również obsługi kredytu. Jeśli dzisiaj w państwie cały
czas mamy problem w cudzysłowie: „problem", bo chociaż jak jest deflacja
a nie inflacja to jest to problem dla gospodarki państwa, to myślę, że ja bym
prosiła, żebyśmy nie robili tutaj złośliwości w stosunku do siebie panie radny bo
to nie ma potrzeby takiej. Ja tylko chciałabym wytłumaczyć to, że to nie jest tak,
że pana tutaj wygłoszone zdania nie mają pokrycia w rzeczywistości bo ja
państwu powiem proszę bardzo. Kredyty, które spłacamy, które chcemy spłacić
maja następującą marżę, one maleją, ale ciągle jeszcze są: 1,88; 1,52; 1,55; A
WIBOR-y są takie same jak dla wszystkich: 1,88 i 1,52 to są te marże dla tych
kredytów, które chcemy spłacić. To, że my się musimy zadłużać no to ja już
powiedziałam wcześniej, na co mają być te kredyty przeznaczone. Jeśli nie
będziemy chcieli realizować tych inwestycji, które mamy zaplanowane no to nie
będziemy się zadłużać, no to nic nie będziemy robić, tak? Jak chcemy coś mieć,
chcemy uczestniczyć w tej perspektywie nowej unijnej, której tak jak państwo
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wszyscy uważam, że już ostatnia i mamy szansę jeszcze po raz kolejny
wykorzystać to finansowanie unijne, no być może, ja też nie wiem. Może będzie
i następna, może nie będzie taka jaka jest zaplanowana, też nie wiadomo.
Dzisiaj jest dużo nie wiadomych, ale my nie zajmujemy się tym co nie
wiadomo, tylko tym co mamy zaplanowane i tak jak mówię, możemy po prostu
nic nie realizować i wtedy nie będziemy zaciągać kolejnych kredytów.
Najważniejsze jest w mojej ocenie to, że mamy zdolność do tego, żeby te
kredyty spłacać, że ocena naszych umiejętności powiedziałabym zarządzania
finansami jest dobrze oceniana przez tych, którzy się na tym znają i że nigdy nie
było tak przynajmniej, żebyśmy mieli jakąś sytuację zagrożenia. Wszystkie
miasta, które są naszej wielkości i większe wszystkie się zadłużają, taka jest
sytuacja. Wszystkie po to, żeby zrobić inwestycje jakieś, żeby zrealizować
wszystkie zaciągają kredyty. Są takie oczywiście, są chlubne bardzo gminy,
które mają tyle pieniędzy, że nie wiedzą co z nimi zrobić no, ale większość jest
jednak takich, których głowy bolą o to skąd wziąć pieniądze. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora ad vocem
Pani Skarbnik, każdy ocenia po sobie. Jeśli mowa o złośliwościach to myślę, że
pani wstęp dotyczący Radia Kielce był zupełnie nie potrzebny. Natomiast ja
chciałem tylko powiedzieć, że nie wygląda to najlepiej kiedy zaciągamy kredyty
zamierzając spłacać je kolejnymi kredytami. Rolowanie kredytów wie pani jak
się kończy? Można tylko po prostu popatrzeć na nieszczęścia innych a pani jako
odpowiedzialna za gminę Kielce powinna pilnować, żeby ten dług nie wzrastał.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec ad vocem
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie! Ja do wypowiedzi pana Tomasza
Boguckiego, który jest człowiekiem kompromisu. Tomaszu, powiedziałeś, że
szkoda, że nie ma w Komisji Finansów Publicznych przedstawiciela PSL-u,
czyli rozumiem, że jeśli kandydatura członka naszego klubu pojawi się u pana
Przewodniczącego, to ta kandydatura zostanie zaakceptowana przez większość
Rady, bo wobec tych różnych zawirowań docierały do mnie informacje, że nasz
kandydat nie miał akceptacji?
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
W komisji są jeszcze wolne miejsca, także zapraszamy.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki ad vocem
No to podpowiedz jest ostateczna. Ja powiedziałem, że brakuje przedstawiciela
PSL-u, dlatego, że wiem, że jest jeszcze jedno miejsce do obsadzenia w komisji,
to jest jedna rzecz, a nawet dwa miejsca do obsadzenia w komisji więc jest
możliwość. Natomiast wtedy, kiedy było dziewięć osób to nie było możliwości,
ale teraz są, bo państwo się przetasowali tu, tam i jest możliwość.
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowni państwo! Ja dwa słowa do pana
Dawida Kędziory. Pan Dawid Kędziora uczy naszą panią Skarbnik, że nie
wolno brać kredytów, a sam w oświadczeniu majątkowym napisał, że ma około
8 tysięcy zł i 80 tysięcy zł kredytu. Ja też uważam jak pan powiedział, że nie
wygląda to najlepiej. Dziękuję.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Miasta Kielce oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
-2
-4

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/554/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań, (pkt. 7.5)
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Miasta Kielce, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla
zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii
Europejskiej:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
-3
-4

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/555/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce, z przeznaczeniem
na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do
współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, (pkt. 7.6)
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu
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budżetu Miasta Kielce, w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych
w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym, ujętych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040:

Za

-18

Wstrzymało się

-4

Przeciw

—2

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/556/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce, w związku z
realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć
wieloletnich o charakterze majątkowym, ujętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040.
(pkt. 7.7)
Do pkt 7.8

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr l w Kielcach. Projekty uchwał likwidacji Techników
Uzupełniających. Ja powiem parę krótkich zdań z czego wynikają. Po prostu
robimy porządek z uwagi na zmiany w ustawie o systemie oświaty, dlatego też
przedstawiamy projekty uchwał, żeby te szkoły, które były tak naprawdę
mówiąc prostym językiem na papierze, wreszcie nie istniały, żeby nie było
sprawozdawczości wirtualnej i dlatego proszę wszystkie potraktować jako coś
co musi być zrealizowane, bo finałem tych wszystkich projektów uchwał jak
państwo przyjmiecie będzie projekt uchwały o aktualizacji sieci szkół i to
ostatnia z oświatowych.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/557/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr l w Kielcach.
Do pkt 7.9

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 2 w Kielcach.
Głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/558/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w Kielcach.

Do pkt 7.10
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 3 w Kielcach.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/559/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Kielcach.

Do pkt 7.11
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 4 w Kielcach.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/560/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Kielcach.

Do pkt 7.12
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Kielcach.
Głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/561/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych
w Kielcach.

Do pkt 7.13
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Kielcach.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/562/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych
w Kielcach.

Do pkt 7.14
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 7 Specjalnego w Kielcach.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/563/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 7 Specjalnego
w Kielcach.
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Do pkt 7.15
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomała
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 8 dla Dorosłych w Kielcach.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/564/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 dla Dorosłych
w Kielcach.

Do pkt 7.16
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomała
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych w Kielcach.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
— brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/565/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych
w Kielcach.

Do pkt 7.17
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomała
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji IX Liceum
Ogólnokształcącego Integracyjnego w Kielcach.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/566/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego
w Kielcach.

Do pkt 7.18
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomała
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 9 Integracyjnej w Kielcach.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/567/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 Integracyjnej
w Kielcach.

Do pkt 7.19
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomała
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Kielce. W związku z tym, że państwo podjęli uchwały o likwidacji musimy
uporządkować sieć szkół dlatego przedkładam projekt cytowanej uchwały i
proszę o pozytywne odniesienie się do projektu uchwały.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/568/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Do pkt 7.20
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomała
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn podziału
samorządowej instytucji kultury Domu Kultury „Zameczek" w Kielcach.
Szanowni państwo, w związku z dwoma posiedzeniami Komisji Edukacji i
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Kultury oraz naszymi analizami przedkładam projekt uchwały cytowanej przez
pana Przewodniczącego, gdyż uznaliśmy wspólnie, że byłoby znacznie lepiej
dla działalności filii na obecną chwilę Domu Kultury „Białogon" i dla
środowiska jak i realizacji różnych projektów zewnętrznych, które wtedy
umożliwi pozyskiwanie między innymi środków unijnych dlatego, też
proponujemy projekt uchwały o zamiarze oddzielenia właśnie w tej chwili filii a
na Dom Kultury „Białogon" prosimy o akceptację. Nadmieniam, że Komisja
pozytywnie wypowiedziała się w tej kwestii, zaakceptowała wydaje nam się
bardzo konkretne uzasadnienie i wobec powyższego proszę jak wyżej.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Ja chciałam zapytać o takie czasowe sformalizowanie tej uchwały, bo trzy
miesiące to okres na poinformowanie o zamiarze, i czy to wyodrębnienie
dokona się jeszcze w tym roku? Jeżeli tak to jak to się będzie odbywało w
kontekście budżetu jednostki kultury jaką jest „Zameczek".
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
Wszystko przygotujemy w takim czasie, żeby budżet był konkretny. Projekt
budżetu zarówno dla Domu Kultury „Zameczek" jak i dla Domu Kultury
„Białogon" i mamy na to jak pani słusznie zauważyła trzy miesiące. W tym
czasie również powołanie dyrektora placówki nowotworzonej. Przygotowanie
wszystkich niezbędnych dokumentów z tym związanych i mamy nadzieję, że
wszystko to ruszy zgodnie z planem projektu budżetu czyli z początkiem
przyszłego roku. Od l stycznia 2017 roku, bo pośpiech tu naprawdę nie jest
potrzebny chcemy to wszystko dokładnie przygotować i uporządkować.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, wysoka Rado! Panie Dyrektorze ja przypominam sobie
dyskusję na ten temat na Komisji Edukacji i Kultury. Sugerowaliśmy, żeby to
było na koniec trzeciego kwartału, żeby w czwartym kwartale fizycznie
zaistniała już jednostka, a dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę po rozliczeniu
festiwalu rozpoczyna się następny etap, czyli następny rok festiwalowy
i chodziło o to, żeby Dom Kultury „Białogon", który ma miedzy innymi
obsługiwać festiwal i zajmować się sprawami festiwalowymi miał szansę
jeszcze w tym roku jako jednostka kultury aplikować o pieniądze do
zewnętrznych podmiotów. Dziękuję.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
Szanowni państwo, ja powiedziałem tak zwany punkt graniczny. Gdzie będzie
ostateczna decyzja, na pewno my już wcześniej wszystko przygotujemy tym
bardziej, że robimy wspólnie z panią Dyrektor Wołczyk-Rosołowska analizę
wszystkich wydatków, które były do tej pory, jak to ma wyglądać na przyszły
rok. Jak się to wszystko poukłada wcześniej na pewno spróbujemy to
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zrealizować w czwartym kwartale, ale powiedziałem ostateczny termin, żeby
państwo nie mówili, że na l października nie wyrobimy się, lepiej mieć czas i
wtedy, kiedy będzie gotowe państwu na pewno o powiemy.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Jeszcze pytanie doprecyzowując, czyli przewidujecie państwo pomniejszenie w
tym roku budżetu jednostki kultury „Zameczek" na rzecz wyodrębnionej
jednostki?
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
To jest naturalną rzeczą. Jeśli byśmy, przykładowo zrobili od l listopada, to na
pewno te dwa miesiące już będą pieniądze wydzielone tak, żeby nowa jednostka
funkcjonowała bez uszczerbku, tym bardziej, że księgowość jak i pani Dyrektor
Wołczyk-Rosołowska ma wszystko wyliczone i nikt na tym na pewno nie starci
gdyż wiadomą rzeczą jest ile kosztuje utrzymanie „Ziemowita", ile kosztuje
utrzymanie „Białogonu" i całości. Tu na pewno nikomu nic się nie stanie
takiego. Wszystkie placówki będą działały tak jak do tej pory a może i lepiej.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/569/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury
Domu Kultury „Zameczek" w Kielcach.

Do pkt 7.21
Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
pani Dorota Ławniczak zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu „Świetlica socjoterapeutyczna
ALTERNATYWA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oba te projekty uchwał
dotyczą przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020. Pierwszy projekt uchwały dotyczy „Świetlicy socjoterapeutycznej
ALTERNATYWA" podpisana została umowa dofinansowania realizacji
projektu w dniu 30 czerwca i gmina Kielce, jako przedstawiciel Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach otrzymała środki finansowe na realizacje
tego projektu jako partner Fundacji Studio TM, który jest partnerem wiodącym
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oraz fundacji Fabryka Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Celem tego
projektu jest zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług wsparcia
rodziny poprzez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży
zagrożonej ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Bardzo proszę o
przyjęcie tej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/570/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu „Świetlica
socjoterapeutyczna ALTERNATYWA" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Do pkt 7.22

Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
pani Dorota Ławniczak zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu „Akademia Samodzielności"
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Też została podpisana umowa
dofinansowanie na realizację tego projektu w dniu 30 czerwca. Gmina Kielce
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach otrzymała środki finansowe na
realizację tego projektu jako partner Stowarzyszenia „PROREW". Celem
projektu „Akademia Samodzielności" realizowanego w ramach poddziałania
9.2.1 rozwój wysokiej jakości usług społecznych jest wsparcie procesu
usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem wychowanków pieczy zastępczej
oraz w drugim komponencie podniesienie kwalifikacji i kompetencji
pracowników instytucji związanych ze świadczeniem usług społecznych a także
osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Bardzo proszę o przyjęcie tej
uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/571/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu „Akademia
Samodzielności"
w
ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pkt 7.23
Dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi pan Ryszard
Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku
Miasta Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez Między gminny
Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach kolejnych urządzeń i obiektów
wodociągowo-kanalizacyjnych, są to cztery kanały sanitarne i zestaw
hydroforowy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/572/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania
i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Do pkt 7.24
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Działalności Gospodarczej pan Tadeusz
Kot zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie opinii o lokalizacji
kasyna gry w Kielcach przy ul. Tadeusza Kościuszki 6. Ponieważ uchwały
dotyczące wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Kościuszki 6, jak
i przy ul. Słowackiego 25 mają identyczną treść zaprezentuję jedno uzasadnienie
do nich. Przepis art. 35 punkt 15 ustawy o grach hazardowych nakazuje
wnioskodawcy ubiegającemu się o uzyskanie koncesji przedstawienie opinii
Rady Gminy. Koncesja jest wydawana przez Ministra Finansów, a rolą Rady
Gminy jest tylko odniesienie się do propozycji lokalizacji kasyna. Szczegółowe
uzasadnienie zostało państwu przekazane wraz z projektami uchwał. Proszę
o podjęcie proponowanych uchwał.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
-3
-4

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/573/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Tadeusza
Kościuszki 6.
Do pkt 7.25

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Działalności Gospodarczej pan Tadeusz
Kot zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie opinii o lokalizacji
kasyna gry w Kielcach przy ul. Juliusza Słowackiego 25.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-16
Przeciw
-4
Wstrzymało się

—4

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/574/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Juliusza
Słowackiego 25.
Do pkt 7.26

Dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi pan Ryszard
Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie na terenie Gminy Kielce działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Konieczność
podjęcia tej uchwały wynika z faktu, że pojawił się przedsiębiorca, który
potrzebuje wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie nie tyle
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, ale grzebowiska i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części. Jest to pierwszy tego typu przypadek.
Opracowana został uchwała, która w ramowy sposób nakreśla zasady
przyznawania takiego zezwolenia. Oczywiście wydanie tego zezwolenia nie jest
jednoznaczne z powstaniem grzebowiska i przedsiębiorca będzie zobowiązany
do przestrzegania wszystkich pozostałych przepisów jakie na niego nakładają
konkretne ustawy. Wnoszę o podjęcie takiej uchwały.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk
Szanowni państwo, chciałem w pełni wesprzeć projekt tej uchwały. Od wielu
ostatnich lat zmieniło się podejście do zwierząt. Kiedyś było inaczej, dziś jest
też inaczej. Bardziej się związujemy ze zwierzętami, powiedzmy, że stają się
członkami w pewnym sensie naszych rodzin przez co dzisiaj odejście takiego
zwierzęcia wiąże się z dużymi emocjami w rodzinach, ja nie ukrywam, że
rozmawiałem z kilkudziesięcioma osobami w tym temacie, które zwierzęta
posiadają i od zawsze wspieram tą ideę i chciałem w tym przypadku też ją
wesprzeć. Pokłóciłem się na spotkaniu z panem, który tą propozycję przedstawił
i chciałem państwu przybliżyć w kilku zdaniach co ten pan proponuje bo on
sobie zdaje z tego sprawę, że to w pewnym sensie może być operacja na
otwartym sercu, jeżeli chodzi o trudności z lokalizacją. Natomiast przedstawię
państwu w kilku punktach co chce zaproponować. Po pierwsze wybudować
kolumbarium na urnę z prochami, jak również grzebać je do gruntu specjalnie
do tego używanych w hermetycznych pojemnikach, to jest wzór z grzebowiska
gdańskiego. Po drugie wybudować krematorium stacjonarne z infrastrukturą,
biuro, chłodnie, magazyny, niezależne zasilanie w energie elektryczną, sale
pożegnań, miejsca parkingowe oraz ogrodzenie terenu. Po trzecie grzebowisko
będzie przyjmować również szczątki spopielone w innych krematoriach celem
pogrzebania. Następnie przewiduje się usługi dodatkowe jako opieka nad
pochówkiem, wykonanie urn, tablic, kompleksowa obsługę ceremonii, ochronę i
monitoring obiektu, następnie w przypadku odmowy na wybudowanie
krematorium stacjonarnego alternatywą będzie krematorium mobilne o tych
samych parametrach i wszystkie urządzenia będą posiadać wymagane atesty i
certyfikaty oraz pozwolenia do użytkowania na terenie Unii Europejskiej. Także
tu proszę państwa chciałbym też zaapelować do Władz Miasta do pana
Prezydenta o takie ciepłe spojrzenie na ten problem, żebyśmy od razu na
wejściu nie stwarzali mu ogromnych problemów bo jeszcze raz powtarzam
problem jest duży, coraz więcej osób chciałoby bardzo, żeby tego typu
cmentarzysko dla zwierząt powstało, skoro jest inwestor, który ma na to pomysł,
ma na to środki i wesprzyjmy go po prostu w tym zadaniu, on lokalizacje
wstępnie także znalazł taką, która powinna nie być kontrowersyjną bo dookoła
nie ma właściwie żadnych terenów zamieszkałych a widzimy sami, że skoro
będzie to krematorium więc dla środowiska naturalnego zagrożenie
automatycznie nie istnieje dlatego tutaj prośba, bo ten temat się pojawi jeszcze
w przyszłości, ale już chciałem zaapelować wstępnie o wsparcie i poparcie tego
projektu, które się pojawi jeżeli chodzi o to cmentarzysko dla zwierząt.
Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Dzisiaj odbywa się to w ten sposób, że w celu uniknięcie zapłaty za utylizację,
(miałem już w życiu kilka psów i niestety musiałem się z nimi rozstać, ale w
sposób cywilizowany utylizowałem). Natomiast dzisiaj dziewięćdziesiąt kilka
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procent ludzi te psy grzebie w lesie, w przydrożnych gdzieś rowach, na
działkach i to jest złe. Znam tego człowieka osobiście wiem gdzie on chce to
lokalizować. Oczywiście, że to zawsze ludzie kojarzą z prosektorium, spalarnią
odpadów to jest taki punkt trudny, ale trzeba pomóc miastu, bo na tym by dużo
zyskało i myślę, że ta lokalizacja i jego sposób podejścia do tematu jest dobry i
dlatego uważam, że żeby można było, każdy będzie kojarzył to, że zawiezie psa
to mu pochowa, nie. On najpierw spopieli to, tak jak to się robi niestety z
ciałami ludzkimi, a dopiero na cmentarzysku gdzieś tam tego ulubieńca
pochowa, dlatego z całym sercem będę ten temat popierał.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-15
- brak
-7

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/575/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kielce
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.

Do pkt 7.27 - 28
r

Dyrektor Wydziału Środowiska pan Witold Bruzda zarekomendował dwa
projekty uchwał: w sprawie zniesienia pomników przyrody oraz zmiany
uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody, i drugi projekt uchwały:
w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
Wydział Środowiska co roku robi oględziny oraz pielęgnację drzew
pomnikowych. Stwierdzamy, że od pewnego czasu niektóre drzewa pomnikowe
utraciły swoje walory dla których zostały one objęte jako pomniki przyrody w
związku z tym proponujemy taką uchwałę w której zrezygnujemy z trzech
pomników przyrody, to znaczy dwa pomniki przyrody w formie dwóch lip
znajdujących się przy ul. Sandomierskiej, dwie duże lipy przy ul. Batalionów
Chłopskich oraz jeden dąb przy ul. Turystycznej. Oczywiście to nie wiąże się
bezpośrednio z wycięciem tych drzew tak, że te drzewa pozostaną aczkolwiek te
dwie lipy przy ul. Batalionów Chłopskich, ich stan zdrowotny jest na tyle
poważny, że przy tych ostatnich wichurach oderwały się dosyć duże konary
drzew, a żeby nie zostawić pustki w to miejsce proponujemy objęcie ochroną
trzech dębów, jeden bezszypułkowy, dwóch szypułkowych. Jeden przy

46

ul. Dobromyśl, drugi przy ul. Leśniówka i trzeci przy ul. Bogumiła Lindego.
Proszę o pozytywne przyjęcie tych uchwał.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zniesienia pomników
przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
— brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/576/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie zniesienia pomników przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie
ustanowienia pomników przyrody.
(pkt. 7.27)
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników
przyrody:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/577/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody, (pkt. 7.28)
Do pkt 7.29

Z-ca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach pan Marek Hadała
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektu partnerskiego ENIGMY Ośrodek Szkoleń S.C. Artur Pluta, Małgorzata
Pluta, Gminy Miasto Kielce/Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Grupy
CARGO Sp. z o.o. Sp. k. pod nazwą „Impuls do zmiany. Aktywizacja
młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim". Uchwała Rady Miasta jest
potrzebna do tego, żeby ten projekt był realizowany, także przez Miejski Urząd
Pracy. Projekt dotyczy aktywizacji 75 osób, także osób nie aktywnych
zawodowo, nie tylko bezrobotnych, dlatego jesteśmy partnerem w tym
projekcie, jesteśmy w tym projekcie od czerwca, czyli od momentu podpisania
umowy i wnoszę o przyjęcie uchwały w takim kształcie w jakim została
złożona.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/578/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego ENIGMY
Ośrodek Szkoleń S.C. Artur Pluta, Małgorzata Pluta, Gminy Miasto
Kielce/Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Grupy CARGO Sp. z o.o. Sp.
k. pod nazwą „Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w
województwie świętokrzyskim".

Do pkt 7.30
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę
Kielce, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Kielcach, w pasie drogowym ulicy Wschodniej. Pierwsza
uchwała dotyczy przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa na rzecz gminy Kielce. To jest nic innego jak pas drogowy ul.
Wschodniej. Ulica Wschodnia stanowi drogę gminną, więc powinna być
własnością gminy, stąd ta uchwała.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś
Ja chciałem tylko podkreślić, że wszystkie uchwały, które będą w tej chwili
prezentowane przez pana dyrektora zostały zaakceptowane i mają opinię
pozytywną Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/579/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce, w drodze darowizny,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach,
w pasie drogowym ulicy Wschodniej.
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Do pkt 7.31
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę
Kielce, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Kielcach, w pasie drogowym ulicy Sandomierskiej.
Kolejna uchwała jest analogiczna dotyczy tylko nieruchomości przy ul.
Sandomierskiej i również w pasie drogowym.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/580/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce, w drodze darowizny,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach, w
pasie drogowym ulicy Sandomierskiej.

Do pkt 7.32
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Miasto
Kielce na prawach powiatu, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych w Kielcach, w pasach drogowych ulic:
Warszawskiej oraz l Maja. Jest to podobna sytuacja, różnica jedynie taka, że
drogi są powiatowe więc nabycie od Skarbu Państwa następuje na rzecz miasta
Kielce na prawach powiatu.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/581/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu, w drodze
darowizny, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych
w Kielcach, w pasach drogowych ulic: Warszawskiej oraz l Maja.
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Do pkt 7.33
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę
Kielce, w drodze darowizny, nieruchomości lokalowej numer 40, położonej przy
ulicy Krakowskiej l w Kielcach, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Jest to
lokal mieszkalny, który w zasobie Skarbu Państwa znalazł się w wyniku
spadkobrania po osobie bezpotomnie zmarłej i wchodzi do zasobu gminy na
lokal socjalny.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/582/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce, w drodze darowizny,
nieruchomości lokalowej numer 40, położonej przy ulicy Krakowskiej l w
Kielcach, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Do pkt 7.34
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Karola Olszewskiego (dz. nr 6/29, dz. nr 6/36, dz. nr 6/39, dz. nr 6/75, dz. nr
6/95). Jest to nabycie dużej nieruchomości o powierzchni na dzień dzisiejszy
nieco ponad 3,2 ha z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne dla Kieleckiego
Parku Technologicznego. Jest to uchwała, która może zdarzyć nie cała ta
nieruchomość będzie nabyta tylko mniejsza, z uwagi na to, że na dzień
dzisiejszy nie jest jeszcze wydzielona strefa, która będzie podlegać wyłączeniu
z zabudowy i zagospodarowania wskutek bliskości linii kolejowej tak, że
prosimy o wyrażenie zgody na nabycie całej, a jak będzie wydzielone
nabędziemy tylko tą cześć, która nadaje się do zagospodarowania.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/583/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego (dz. nr 6/29, dz. nr 6/36,
dz. nr 6/39, dz. nr 6/75, dz. nr 6/95).

Do pkt 7.35
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego (działka nr
6/420). Jest to sprzedaż, ona polega na tym, że ta nieruchomość jest już uchwałą
Wysokiej Rady przeznaczona do zbycia jako teren inwestycyjny. Jest tutaj już
zainteresowana firma, która prawdopodobnie przystąpi do przetargu natomiast
dokooptowujemy przed przetargiem do niej tą nieruchomość, która powstała w
wyniku wydzielenia znanego już przebiegu pasa drogowego przedłużenia ul.
Olszewskiego. W związku z tym nieracjonalne byłoby kiedy znamy już przebieg
przydłużenia ul. Olszewskiego zbywać tą nieruchomość, zostawiając tą. Stąd tą
pozostałość po wydzieleniu pasa przeznaczymy do sprzedaży razem z tą
nieruchomością w jednym przetargu jako większy nieco kompleks.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/584/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicy Karola Olszewskiego (działka nr 6/420).

Do pkt 7.36
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej. Kolejna uchwała to realizacja
wniosku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PATRON Sp. o.o. przy
ulicy Jagiellońskiej. Jest to przychodnia położona przy Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Jagiellońskiej. Oni są w tej chwili dzierżawcą tej
nieruchomości, zgodnie z przepisem art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami odstąpienie od wyrażenia zgody o sprzedaży nieruchomości
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na rzecz dzierżawcy należy do kompetencji Rady Gminy, stąd właśnie ta
uchwała.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Ja mam takie pytanie, ponieważ tutaj w kwestii tej uchwały są pewne
kontrowersje. Przede wszystkim poprzednia uchwała mówiła o 30-letniej
dzierżawie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, może się wydawać i chciałbym
tutaj rozwiać, bądź potwierdzić swoje wątpliwości lekko nieetycznym. Taka
zmiana tutaj stanowiska i bezprzetargowy tryb zbycia dla osoby, która jest w
związku z niejaką panią, członkiem zarządu tej firmy, czyli z panią Wójcik
Alicją Małgorzatą i tutaj podnoszą się głosy, że jest to żona pana Dyrektora
Wójcika i taki pośpiech ze zbyciem tej nieruchomości mógłby mieć związek
z ostatnimi decyzjami, więc chciałbym tutaj rozwiać te wątpliwości, czy takie
przypuszczenia są zasadne, czy nie? Czy pan Prezydent ma świadomość, że
firma która chce nabyć tą nieruchomość mimo tego, że 30-letnia dzierżawa była
poprzednią uchwałą przyjęta należy, czy też powiedzmy jest zarządzana miedzy
innymi przez żonę pana Dyrektora Wójcika?
Sekretarz Miasta Kielce pan Janusz Koza
Panie Przewodniczący, panie i panowie radni! Tak, panie radny Kędziora.
Mamy świadomość tego, że w zarządzie jest żona byłego Dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg pana Piotra Wójcika. Mamy świadomość również, że była
uchwała o wydzierżawieniu na okres 30-stu lat. Tam została wykonana budowla
za pozwoleniem i nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli dzierżawca nawet powyżej
10-ciu lat zwróci się z wnioskiem o wcześniejszy wykup w trybie
bezprzetargowym, to prawo mu pozwala. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora ad vocem
Myślę, że pan Prezydent pozwoli, że zwrócę się do pana Sekretarza skoro on
udzielał odpowiedzi, ale chyba nie zrozumiał pan mojego pytania. Ja nie
pytałem o kwestie formalne, tylko pytałem o kwestie etyczne dlatego, że z tego
co kojarzę jeszcze nie będąc radnym ta sprawa (bo na początku chcieliście tego
aby Rada wyraziła zgodę na sprzedaż tej nieruchomości) budziła już te
wątpliwości, więc dzierżawa 30-letnia, a teraz nagle powrót do koncepcji
sprzedaży dalej wydaje się nieetyczne.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, wysoka Rado! Trzeba by było cofnąć się do sytuacji,
kiedy wszystkie placówki ochrony zdrowia były komunalne, były własnością
miasta i wtedy wydzielaliśmy poszczególne PÓZ przekształcaliśmy je w spółki
pracownicze. Spółkami pracowniczymi zarządza zarząd i tam w dalszym ciągu
tak jest i większość spółek utworzonych wtedy, była uwłaszczona, czy
obdarowywana nieruchomościami, które należały do miasta. Jedną z niewielu
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spółek, które nie miały czym być uwłaszczone, to była właśnie ta spółka, która
w tej chwili z własnych pieniędzy wybudowała sobie siedzibę i myślę, że to nie
jest kwestia etyki, tylko zwykłej przyzwoitości, że trzeba jednakowo traktować
wszystkie podmioty, które żeśmy wydzielali wtedy. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Oczywiście można domniemywać różne sytuacje, względy moralne, etyczne itd.
ale tak jak powiedział Tomek wszystkich trzeba traktować jednakowo, a
w takich sytuacjach jak ta ludzi jest dziesiątki. Kto pamięta, to ja byłem
przeciwny przydzieleniu tej spółce 250 tysięcy zł i uważam, że wtedy miałem
rację, natomiast skoro postawili bardzo ładny obiekt, w dobrym miejscu to
trzeba traktować jednakowo i poprzeć tą umowę. Myślę, że nie będzie kolizji
moralnej dlatego, że doszły mnie słuchy, że Wójcik bierze z żoną rozwód.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora ad vocem
Ja tylko chciałem podkreślić, że niepokojącym jest fakt, że takie nazwiska biorą
udział właśnie w zbyciach bez przetargowych. Myślę, że w interesie gminy jest
to, aby też zobaczyć inne oferty. W tej sytuacji ja zgadzam się, z tym, że jest to
konsekwencja wcześniejszych głosowań, ale myślę, że przeglądając porządek
obrad, każdej z sesji mamy zbyt dużo tych bezprzetargowych zbyć z
bonifikatami. Dziękuję.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk

Ja tylko tak gwoli jakby jasności. Tutaj nie ma bonifikaty, a z mocy ustawy tutaj
ten dzierżawca ma pierwszeństwo, prawda? Więc tutaj nie mogłyby się pojawić
inne oferty, tylko ta. Oczywiście można nie sprzedawać. Bonifikat tutaj nie ma.
Dziękuję bardzo.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
-4
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/585/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Jagiellońskiej.
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Do pkt 7.37
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Machockiej (dz. nr 1541/6). Jest
to sprzedaż na poprawę, tu jest bonifikata. W tych przypadkach rzeczywiście są
bonifikaty ponieważ jest to sprzedaż na poprawę z celem mieszkaniowym. To
jest właśnie taki przypadek. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/586/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy
ulicy Machockiej (dz. nr 1541/6)

Do pkt 7.38
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Machockiej (dz. nr 1541/7). Jest
to sytuacja analogiczna przy sąsiadującej nieruchomości. Dziękuję bardzo.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/587/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy
ulicy Machockiej (dz. nr 1541/7).

Do pkt 7.39
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu
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użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy
Stanisława Toporowskiego 51. Lokal jest niewielki o powierzchni niecałych
10 m2. Jest w nim prowadzona drobna działalność usługowa na podstawie
umowy najmu z 1992 roku. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/588/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Stanisława Toporowskiego 51.

Do pkt 7.40
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu
użytkowego numer U3, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach
przy ulicy Warszawskiej 9/11. Lokal o powierzchni niecałych 22 m2.
Prowadzona jest w nim działalność usługowa. Usługi grawerskie, pieczątki itp.
Umowa trwa od 2011 roku. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/589/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer U3, znajdującego się w
budynku położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 9/11.

Do pkt 7.41
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu
użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy
Henryka Sienkiewicza 55. Powierzchnia niecałe 27 m2, znajduje się w nim
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zakład fotograficzny. Użytkowany jest na podstawie umowy najmu od 2000
roku. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/590/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 55.

Do pkt 7.42
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie
nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Leśniówka. Jest to zwieńczenie
pewnego dłuższego procesu, który powstał z parkingiem przy ww. ulicy, przed
ogródkami działkowymi. Tam nastąpił zwrot nieruchomości na rzecz byłych
właścicieli co spowodowało odcięcie ogrodu działkowego od parkingu i wjazdu
na teren tego ogrodu. Nabyliśmy jak państwo być może pamiętają ta
nieruchomość i w tej chwili następuje już zakończenie tematu. Oddanie w
użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców tej nieruchomości w
użytkowanie dla działkowiczów. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/591/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej w Kielcach
przy ul. Leśniówka.

Do pkt 7.43
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy l Maja oraz odstąpienia od obowiązku
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przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Dzierżawa na lat sześć.
2
Nieruchomość o powierzchni 500 m położonych w głębi ulicy Batalionów
Chłopskich na rogu lokalnych dróg. Z prośbą o wydzierżawienie tej
nieruchomości wystąpiło Stowarzyszenie Wspierania Małych Producentów
Żywności Eko-Bazar i chcą prowadzić właśnie taką czasową działalność
polegającą na handlu artykułami spożywczymi. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
— brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/592/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
l Maja oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.

Do pkt 7.44
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy alei Legionów oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Nieruchomość o powierzchni
362 m2, znajdująca się w ogrodzeniu posesji jednorodzinnej. Tutaj nie mamy do
czynienia ze sprzedażą, a z dzierżawą. Przedłużenie istniejącej. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/593/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei
Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
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Do pkt 7.45
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Nieruchomość na zapleczu
domku jednorodzinnego, niemożliwa do zagospodarowania z uwagi na
istniejący rów, stąd wykorzystywana na ogród przydomowy. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/594/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 7.46
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Świerkowej.
I analogiczna sytuacja również przy ul. Świerkowej 250 m2, tej samej treści
i kształtu. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/595/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu położonego
w Kielcach przy ulicy Świerkowej.

58

Do pkt 7.47
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej (wg ewidencji gruntów m. Kielce
ul. Lecha) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy. Kolejna uchwała to 57 m2 dzierżawy przy ul. Jagiellońskiej pod
istniejącym kioskiem, przedłużenie umowy dotychczasowej. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/596/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Jagiellońskiej (wg ewidencji gruntów m. Kielce ul. Lecha) oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 7.48
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym gruntu położonego w Kielcach przy al. Legionów. Również
analogiczna sytuacja jak przy ul. Mąchockiej, tylko dotyczy to powierzchni
2
140 m . Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/597/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu położonego
w Kielcach przy al. Legionów.
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Do pkt 7.49
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. mjra J. Gagarina. Jest to pawilonik handlowy
2
typu kiosk 77 m , przedłużenie istniejącej dzierżawy. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/598/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. mjra J.
Gagarina.

Do pkt 7.50
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Stanisława Staszica. Przedłużenie istniejącej
dzierżawy parkingu przed kinem „Moskwa", tą umowę przejęliśmy kilka lat
temu wraz z nabyciem budynku kina „Moskwa" z tym, że to przedłużenie jest
tylko na rok. O to proszą dzierżawcy, gdyż zamierzają po roku już wycofać się
i skorzystać. Stąd proponujemy jeszcze na ten rok wyrazić im tą zgodę.
Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/599/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Stanisława Staszica.
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Do pkt 7.51
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Stanisława Toporowskiego. Przedłużenie
2
istniejącej dzierżawy gruntu o powierzchni 18 m przy ul. Toporowskiego, tak
samo pod kioskiem. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/600/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Stanisława Toporowskiego.

Do pkt 7.52
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Złotej. Przedłużenie istniejącej dzierżawy
pod garażem przy ul. Złotej. Powierzchnia gruntu 14 m2, nakłady stanowią
własność dzierżawcy. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/601/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Złotej.

Do pkt 7.53
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Dyrekcji Głównej (wg ewidencji gruntów ul.
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Giserska). Kolejna uchwała tej samej treści co poprzednia tylko garaż przy ul.
Giserskiej na Białogonie. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/602/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Dyrekcji Głównej (wg ewidencji gruntów ul. Giserska).

Do pkt 7.54
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przechodzimy do kolejnej uchwały, jest to uchwała, którą wprowadziliśmy dziś
do porządku obrad. Jest to uchwałą w sprawie zmian w składach osobowych
stałych Komisji Rady Miasta Kielce. Odczytani część tej uchwały, paragraf 1:
do składu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce powołuje
się radnego Dawida Kędziorę. Paragraf 2: uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Paragraf 3: wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Miasta Kielce.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXIX/603/2016 z dnia 28 lipca 2016
roku w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta
Kielce.

Do pkt 8
Interpelacje załączone do protokołu złożyli radni:
- Joanna Grzela
- Dawid Kędziora
- Robert Siejka
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Do pkt 9
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni państwo, kolejna sesja odbędzie się w dniu 15 września 2016 roku.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Ja z takim myślę sympatycznym zaproszeniem do państwa. Jeżeli ktoś nie wie,
to dziś na kieleckim Rynku o godzinie 19°°, odbędzie się Retro Dancing, to jest
plenerowa impreza taneczna organizowana przez ulubioną grupę społeczną pana
Prezydenta Gruszewskiego Letni Klub Śniadaniowy. Zapraszam państwa bardzo
serdecznie bo w zeszłym roku to przerosło najśmielsze oczekiwania, co się
działo na płycie Rynku? Ponownie przyjeżdża do nas DJ Wiga to jest didżejka,
która ma chyba 80 lat, a chyba tej energii moglibyśmy jej wszyscy pozazdrościć.
Będzie także po raz pierwszy gościnnie pan Fogg, który prywatnie jest
prawnukiem Mieczysława Fogga i kontynuuje tą piękną muzyczną tradycję, tak
że serdecznie państwa w imieniu organizatorów zapraszani, nie jako radni, nie
jako urzędnicy, po prostu jako mieszkańcy, bo tam naprawdę będzie się sporo
działo, a kto nie może przyjść, to niech przynajmniej trzyma kciuki za to, żeby
nas burze ominęły. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Witold Borowiec
Panie Przewodniczący ja ma prośbę, żeby po zakończonej sesji tu na tej sali
pozostał zespól do spraw opiniowania kandydatów na ławników w wyborach
uzupełniających w tej kadencji. Ja przypomnę, że w tym zespole są: Tomasz
Bogucki, Jarosław Karyś, Marianna Noworycka-Gniatkowska, Joanna
Winiarska. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Ja tutaj takim spóźnionym ad vocem do kolegi Władka Burzawy. Mam taką
prośbę ponieważ no cieszę się, że się kolega interesuje moją sytuacją finansową,
ale rzetelność dziennikarska, o której kolega również tutaj sygnalizuje w swoim
oświadczeniu wymaga tego, aby przynajmniej tekst, który się referuje dokładnie
przeczytać i nie wprowadzać nikogo w błąd, bo tak oszczędne gospodarowanie
prawdą jak to kolega zrobił może spotkać się z zarzutem, a ponieważ kolega jest
moim idolem to zależy mi na tym, aby doskonale rozumiał moje słowa i nie
narażał się na nieprzyjemności. A tak już serio to nie chodziło o to, żeby nie
zaciągać kredytów, bo to jest dość istotne jeżeli chcemy inwestować. Chodziło
o to, aby nie zaciągać kredytów, żeby spłacać inne. Ja w swoim oświadczeniu
z tego co pamiętam kolego nigdzie takich informacji nie zamieszczałem. Poza
tym nie zapytaliśmy pani Skarbnik, a być może jeszcze pani Skarbnik nam
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odpowie, kredyt o którym mówi Radio Kielce, ten w wysokości 54 min zł z tego
wiem to w trakcie zaciągania miał zaplanowaną spłatę, gdzie są te środki
i dlatego teraz w całości chcemy przeznaczyć nowy kredyt na spłatę? No to
wygląda jak typowe rolowanie kredytów.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Szkoda, że odszedł pan Prezydent, ale jest Zastępca, chciałbym powrócić do
aktu, który żeśmy podjęli, czyli uchwały o utworzeniu Młodzieżowej Rady
Miasta i chciałbym powiedzieć tak, że ponieważ stało się to faktem, a ostatnie
zdanie ze Statutu brzmi tak, że Prezydent wskazuje opiekuna Młodzieżowej
Rady Miasta i określa zakres jego obowiązków to chciałbym, żeby pan
Prezydent wziął pod uwagę taki fakt, że jest taka jednostka budżetowa jak
Wzgórze Zamkowe w skład której wchodzi Ośrodek Myśli Patriotycznej i
Obywatelskiej, i Centrum Designu, ale mówię o Ośrodku Myśli Patriotycznej i
Obywatelskiej po to, żeby skierować tam uwagę pana Prezydenta, że po
pierwsze to jest instytucja, która mogłaby i jej dyrektor opiekować się
Młodzieżową Radą, i ponieważ mówimy o Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej,
to już wtedy nie będzie potrzebna niewidzialna ręka obywatelska, tylko ona
będzie w postaci Dyrektora Nowaka, który by ewentualnie mógł być takim
opiekunem tej nowo utworzonej Rady Miasta, o ile ona powstanie. Wracając do
samej pracy nad Statutem, to chciałbym tu publicznie podziękować zespołowi
Radców Prawnych, bo za każdym razem jak zwróciłem się o jakieś wyjaśnienia
czy pomoc, to je uzyskałem, a na ogół tutaj na tej sali często krytycznie
mówimy na temat pracy Wydziału Prawnego, więc chciałbym powiedzieć, że
jest za co dziękować, i za co chwalić Radców Prawnych Urzędu Miasta Kielce.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja przy okazji też się przychylam, oczywiście, to tego co pan Przewodniczący
Bogucki powiedział. Dziękuję całemu Wydziałowi Prawnemu, bo rzeczywiście
to była katorżnicza praca. Nie wszyscy to widzieli, ale naprawdę mega
pozytywna praca.
Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk
Ja taką uwagę techniczną, krótką. Przed nami teraz przerwa wakacyjna, prośba
żeby przejrzeć te maszynki do głosowania, bo niektóre przyciski w miarę
przyzwoicie działają, u mnie chodzi super przycisk „Przeciw", „Za" nie chce się
wciskać, u Jacka „Wstrzymał się", więc prośba o to, żeby zobaczyć to, bo jest
problem, trzeba kilkanaście razy dotknąć czasami, żeby to zadziałało, więc jest
prośba o przejrzenie techniczne tego sprzętu. Dziękuję.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję na tą uwagę, potwierdzam, u mnie też przycisk „Za" bardzo ciężko
działa.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Tylko, taka uwaga odnośnie tego, co powiedział pan radny Bogucki, a propos
niewidzialnej ręki, to już tylko mogę polecić lekarza od oczu, bo już nie mam
siły tłumaczyć, Ale nie o tym. Jasne, jeśli chodzi o opiekuna i personalne
wskazanie to oczywiście, to jest autonomiczna decyzja pana Prezydenta,
natomiast (przynajmniej, my sobie tak wyobrażamy), żeby Młodzieżowa Rada
Miasta najbardziej odzwierciedlała funkcjonowanie dorosłej Rady Miasta, żeby
to faktycznie odbywało się to w Urzędzie Miasta, żeby Biuro Rady w pewien
sposób obsługiwało Młodzieżową Radę Miasta, niech oni się uczą już tak na
poważnie jak wygląda kielecki samorząd. Nie chciałabym ich gdzieś spychać na
rubieże daleko od Ratusza i od funkcjonowania kieleckiego samorządu,
oczywiście z całym szacunkiem dla jednostki, o której pan radny wspomniał.
Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec
Panie Przewodniczący, nie wiem, czy pan radny Tomasz Bogucki przeczytał w
moich myślach, bo ja parę tygodni temu rozmawiałem, między innymi z panem
dyrektorem Nowakiem osobą, która z jednej strony doskonale zna młodzież bo
sam przez ileś lat był dyrektorem szkoły ponadgimnazjalnej i instytucja, która
ma na celu właśnie przygotowywanie obywateli, uczenie patriotyzmu, moim
zdaniem była instytucją najlepszą i koledze Marianowi na ten temat mówiłem i z
dyrektorem Nowakiem też wstępnie rozmawiałem, który się bał nie wiem
dlaczego, żeby nie wychodzić przed szereg, żeby nie powiedzieć na jednej z
komisji, że to jest najlepsza instytucja, dlatego uszanowałem jego wolę, ale
cieszę się, że podobny pogląd ma Tomek Bogucki i myślę, że większość
radnych podobnie myśli, bo to jest chyba najlepsza instytucja, która mogłaby
sprawować opiekę, pieczę, żeby Młodzieżowa Rada Miasta działała sprawniej
i realizowała swoje cele. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni państwo jeszcze taka informacja, w najbliższy poniedziałek l sierpnia
będziemy obchodzić kolejną rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego,
w związku z tym prosiłbym o to, by się zgłaszać do uczestnictwa w Poczcie
Sztandarowym, bo myślę, że to jest bardzo ważna rocznica. Tak jak
wspomniałem wcześniej kolejna sesja odbędzie się w dniu 15 września br. życzę
przy okazji wszystkim udanych wakacji, spokojnych. No chyba, że ktoś lubi
sporty ekstremalne, to może nie koniecznie spokojnych.
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Do pkt 10
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXIX sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 28 lipca 2016 roku.
Protokołowana:
iegienny

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Kozak
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