Protokół Nr XXVII/2016
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 30 czerwca 2016 roku, w godz. 9.00-14.15,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 23 radnych.
Nieobecni radni: Tadeusz Kozior, Marcin Chłodnicki.
Do pkt. l

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram XXVII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 30 czerwca 2016 roku.
Witam panią Poseł Marzenę Okłę-Drewnowicz, witam pana Posła Adama
Cyrańskiego, witam panie i panów radnych, witam panów Prezydentów, witam
pana Sekretarza, panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu
Miasta i szefów podległych miastu jednostek. Witam dziennikarzy, którzy
troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z naszych obrad w lokalnych
środkach społecznego przekazu.
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
Zanim zaczniemy, proszę o wystąpienie panią Marzenę Okłę-Drewnowicz, która
prosiła o zabranie głosu. Następnie głos zabierze pan Poseł Adam Cyrański.
Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Marzena Okła Drewnowicz
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni państwo. Ja nie przyjeżdżam
często na sesje i nie zabieram głosu, natomiast od kilku miesięcy jestem
świadkiem, słucham, głównie takich przekazów medialnych o staraniach
młodych ludzi, aby w Kielcach powstała młodzieżowa rada miasta. W ciągu
tych kilku ostatnich miesięcy, młodzieżowe rady miasta zdążyły już powstać
dwie. Jedna w moim rodzinnym mieście, Skarżysku, a druga w moim, właściwie
rodzinnym powiecie też, bo w Suchedniowie. Obok jest młodzieżowa rada
miasta w Wąchocku, w Starachowicach. Dlatego myślę, że nic nie stoi na
przeszkodzie aby właśnie tutaj, w tym sercu województwa, w Kielcach, równie,
a może i przede wszystkim powstała młodzieżowa rada miasta. Do tej pory się
nie wypowiadałam w tej kwestii, tak jak państwo wiecie, ale jednak niepokoi
mnie to, że czas powołania młodzieżowej rady miasta jest, jak gdyby, coraz
bardziej odwlekany i przedłużany. Dlaczego się wypowiadam? Nie tylko
dlatego, że w innych miastach takie rady już funkcjonują, ale, szanowni radni,
przede wszystkim dlatego, że Kielce mają szczególny problem demograficzny,

problem z wyludnianiem się. W 2004 roku w Kielcach było 210 tysięcy
mieszkańców. Dzisiaj, to wy wiecie, jest 199. Zgodnie z prognozami
demograficznymi w 2050 roku, kiedy my będziemy już leciwi, a ci młodzi
ludzie będą w sile wieku i będą kierować być może tym miastem, tym krajem,
wtedy według prognoz, młodych ludzi będzie 138 tysięcy. Zaledwie. Niedawno,
jedna z gazet prowadziła takie badania, co według mieszkańców Kielc
należałoby w pierwszej kolejności zrobić, aby miasto się rozwijało. Wówczas
respondenci odpowiedzieli, że trzeba zająć się właśnie eksodusem młodych
ludzi, aby oni nie wyjeżdżali z Kielc. Więc ja myślę, że gdy dzisiaj młodzi
ludzie chcą wziąć czynny udział w życiu Kielc, w życiu regionu, to należy im
stworzyć do tego warunki. Stworzyć odpowiedni klimat. Ja dzisiaj, w takim
bardzo pozytywnym duchu chcę powiedzieć, że to wszystko nam naprawdę jest
bardzo potrzebne, aby i tutaj, w Kielcach, młodzi mieli swój głos. Nie
podejrzewam państwa o złośliwość, o arogancję władzy. Mam nadzieję, że to,
że to wszystko się opóźnia, czyli powołanie młodzieżowej rady miasta,
spowodowane jest rzeczywiście jakimiś kwestiami formalno - prawnymi. Oby
tak było. Ale jeśli tak jest, to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby
wszystkie kwestie formalne i prawne pokonać, usunąć, tak, aby rzeczywiście
w Kielcach była, w końcu, młodzieżowa rada miasta, tego życzę młodym
ludziom, tego życzę Radzie, państwu, ale przede wszystkim mieszkańcom Kielc
i temu regionowi. Naszemu regionowi. Bo tylko młodzi ludzie są nasza
przyszłością. Bardzo dziękuję za udzieleni głosu.
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Adam Cyrański
Witam serdecznie wszystkich państwa, witam panów Prezydentów, państwa
radnych. Miło mi również powitać prezydium. Wiem, że pan Przewodniczący
jest szarmancki, czyli ja się powtórzę za panią Poseł, mimo, że pierwszy
wyszedłem, zapisałem się do wystąpienia, to jednak będę powtarzał temat, który
pani Poseł już poruszyła. Mianowicie zostałem poproszony przez młodzież
o interwencję, która kolejny raz została oszukana przez pana Przewodniczącego,
dlatego... cytuję młodzież. Dlatego, że mieli obiecane, kolejny raz, że na
dzisiejszą sesję Rady wejdzie punkt w kwestii utworzenia młodzieżowej rady
miasta. Dowiedzieli się wczoraj, że nie miało to miejsca. Poprosili, żebym
specjalnie przyjechał z Warszawy i zainterweniował i prosił państwa radnych,
którzy mają taką możliwość, o wprowadzenie tego porządku dziennego na
obrady tej sesji i przegłosowanie, albo przynajmniej rozpoczęcie tematyki, którą
ci młodzi ludzie, nie posiadający praw wyborczych, są zainteresowani.
Jednocześnie, jako osoby, które państwo macie wpływ na to, co się dzieje w tym
mieście, powinniśmy umożliwić i jednocześnie uczyć, dać możliwość uczenia
demokracji się tym młodym ludziom do tego, żeby mieli możliwość kształcenia
się dalszego, bo raz że spada w Kielcach ilość studentów, a to wynika między
innymi również z tego, że między innymi, tak ci młodzi ludzie są traktowani,
czyli... może zaocznych. Mam wielką prośbę do państwa, abyście wnieśli pod

porządek dzisiejszego posiedzenia punkt o utworzeniu młodzieżowej rady
miasta.
Pani Magdalena Malec przedstawicielka inicjatorów
powołania
młodzieżowej rady miasta
Dzień dobry. Witam serdecznie państwa radnych, pana Przewodniczącego,
panów Prezydentów. W pierwszej kolejności chciałabym odnieść się do słów
pana Posła Adama Cyrańskiego. Z całym szacunkiem, ale my, jako środowisko
młodzieżowe nie powiedzieliśmy panu, że, cytuję „Pan Przewodniczący nas
oszukał", ponieważ uważam, że takie stwierdzenie jest obraźliwe i nie na
miejscu. Uważam, że jako reprezentantka młodzieży, która wyraża nasz głos,
jako grupa inicjatywna na rzecz powołania młodzieżowej rady miasta, która się
bezpośrednio o to stara, takie stwierdzenie jest po prostu nie w porządku.
Od dwunastu lat młodzież zabiega o stworzenie, powołanie młodzieżowej rady
miasta w Kielcach. Nasza grupa działa już od ponad roku i przez ten czas ciężko
pracowaliśmy nad przygotowaniem propozycji statutu oraz ordynacji. Pierwsze
spotkania konsultacyjne z radnymi odbywały się właśnie na tej sali, w lipcu
2015 roku, czyli około rok temu, więc stwierdzenia, że statut jest
niedopracowany pod względem merytorycznym, troszeczkę uniżają naszej
pracy, ponieważ mieli państwo na to aż rok i po spotkaniach, licznych
w listopadzie, w październiku doszła do nas sugestia, że statut jest niezgodny
z prawem. Więc wystosowaliśmy odpowiednie pisma do pana Prezydenta, który
wielokrotnie wyrażał nam swoja aprobatę, aby skierowano to do Wydziału
Prawnego. Po trzech spotkaniach z panią Jadwigą Nowak, w grudniu
wypracowaliśmy projekt, zgodny z prawem, za co serdecznie dziękujemy.
Mieliśmy nadzieję, że w styczniu projekt zostanie złożony na obrady, ale
niestety panująca sytuacja w Radzie Miasta nam to uniemożliwiła. Więc
zaczęliśmy starać się dalej. W lutym, było to gdzieś odwleczone, więc w marcu
poprosiliśmy państwa o to, aby ponownie został on złożony. Niestety część
radnych, dwa dni przed sesją zgłosiła chęć ponownych konsultacji, na co
oczywiście byliśmy przychylni. Z tego względu projekt uchwały odwlekł się aż
na maj, z czego został zdjęty. Więc, szanowni państwo, my jako młodzież,
chcielibyśmy zadać podstawowe pytanie, czy Kielce są naprawdę otwarte na
młodzież? Jeżeli nie, chcielibyśmy aby mówiono o tym wprost i nie
zaprzepaszczono naszej pracy, ponieważ uważamy, że należy otworzyć oczy na
potrzeby Kielc. Dajmy szansę na rozwój młodzieży, która odpowiada za
przyszłość tego narodu. Jeżeli Kielce nie chcą powołania młodzieżowej rady,
nie bójmy powiedzieć się tego głośno. W takim przypadku grupa młodych,
aktywnych osób, zacznie działać gdzie indziej, ale zapewniamy państwa że
wciąż na rzecz Kielc. Marzymy, aby dzięki powołaniu młodzieżowej rady
miasta budować lepszą przyszłość tego miasta. Jest nam przykro, że Kielce nie
są gotowe na młodzież i prawdopodobnie połowa z osób młodych, zebranych na
tej sali po wyjeździe na studia nie będzie miała do czego wracać.

Pan Adam Cyrański Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Nie pozostaje mi nic innego jak tylko przeprosić pana Przewodniczącego.
Przepraszam. Pewnie miało to miejsce na zasadzie głuchego telefonu, ale to są
generalnie emocje. Są młodzi ludzie, którzy, ja zacytowałem to co usłyszałem.
Niemniej, cieszę się, że była to, w tym momencie już szkoła dyplomacji.
Radny Jan Gierada
Panie Przewodniczący, panie i panowie radni, szanowna grupo młodzieży.
Proszę nie odbierać w kategoriach tego, oczywiście pan Poseł Cyrański jest
człowiekiem inteligentnym, mówiąc że okłamywał miał na myśli, że nie
wprowadził do porządku i tak to należy odbierać, tak ja to odbieram. Nie ma,
w kuluarach dzisiaj rozmawiałem z radnymi, żadnego radnego, który by chciał
przeszkodzić w utworzeniu tej młodzieżowej rady miasta. Wszyscy,
a szczególnie ja, najstarszy z radnych, zdajemy sobie sprawę, że to nie ja już, ale
wy za rok, dwa, trzy, pięć, będziecie tu zasiadali w ławach rady miasta, sejmiku,
powiatu i tak dalej. Czy posłów. Sprawy merytoryczne muszą być dobrze
dograne, bo wtedy będzie mniej kłopotów. Nie ma chyba żadnej złej woli, na
pewno ze strony pana Przewodniczącego, Prezydentów, radców prawnych,
którzy by robili wszystko, żeby tego ciała nie powołać. Jestem przekonany, że
w najbliższym czasie, mam na myśli lipiec czy wrzesień, bo sierpień nie
procedujemy, nie pracujemy w Radzie Miasta, mamy urlop i nie bierzemy
pieniędzy za to. Ja jestem przekonany, że taka rada miasta powstanie, z dobrym
skutkiem dla tego miasta i z dobrą przyszłością dla tego miasta. Dlatego
gratuluję wystąpienia pani Marzenie Okle i panu Cyrańskiemu, że troszczą się
o was, że chcą, żeby jak najszybciej to utworzyć, ale czasami, ja wam powiem
tak z perspektywy czasu. Miałem taką dziewczynę, gdy byłem młody,
przystojny chłopak, która na gwałt chciała, żebym się już z nią żenił. Na
szczęście się nie ożeniłem i dobrze zrobiłem. Poczekajcie, nic się nie dzieje.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych pan Tomasz Bogucki
Ja zgłosiłem ad vocem, dlatego, że zastanawiam się jaka jest rola posłów tutaj
w samorządzie? Wydaje mi się, że trochę jest pomylony porządek rzeczy,
dlatego że Sejm ani Senat nie jest ciałem nadzorczym wobec samorządu i jestem
przekonany, że ani pani Poseł, ani pan Poseł nie przeczytali materiału, który
nam został przekazany przez młodzież. Gdyby to przeczytali na pewno by nie
występowali w takim tonie jak dzisiaj, że od razu na sesję dzisiaj, na porządek
obrad materiał który został przygotowany. To jest jedna kompromitacja. Proszę
sobie wziąć ten materiał do domu, pod poduszkę, poczytać i potem
skonfrontować to z tymi wypowiedziami, które są tutaj na sesji.

Radna Agata Wojda
Ja chciałam zabrać głos zgodnie z porządkiem, w punkcie „porządek obrad" ale
skoro teraz wywiązała się dyskusja, to chciałabym w tej samej sprawie kilka
słów powiedzieć. Do pana radnego Boguckiego. Nie zgodzę się, że
parlamentarzyści nie mają prawa zabierania głosu na sesjach. Uważam, że to
jest nawet dobra tendencja, że parlamentarzyści interesują się samorządami
i angażują się w lobbowanie za dobrymi rozwiązaniami. Więc ja zupełnie
inaczej odbieram te głosy niż pan radny Bogucki. Natomiast przechodząc już do
meritum. Panie Przewodniczący ja chciałam tak po ludzku zapytać dlaczego?
Dlaczego dzisiaj w porządku obrad nie ma projektu w sprawie powołania
młodzieżowej rady miasta? W maju składał pan osobistą deklarację, że mamy
cztery tygodnie. Rozumiem, że mówiąc mamy, miał pan głównie na myśli
siebie, pełniąc tą funkcję i mając realne narzędzie żeby doprowadzić do finału
tej sprawy, żeby tą kwestią się zająć, ten projekt dopracować i móc w czerwcu
nad nim procedować. Po dwóch tygodniach, młodzi ludzie odezwali się do
wszystkich klubów radnych, prosząc o pomoc, ponieważ w ich sprawie nic się
nie działo. Nie było żadnej woli ze strony Urzędu Miasta, ani woli z pana
strony, żeby nad tym projektem pracować. Na tą prośbę, złożyliśmy projekt
uchwały o powołaniu młodzieżowej rady miasta, żeby nie budzić kontrowersji,
oparliśmy się na projekcie, który stworzyli prawnicy miejscy. Czyli rozumiem,
że na takim, który w największym stopniu spełnia formalne i merytoryczne
przesłanki do powołania takiego ciała. To nie jest projekt Klubu Radnych
Platformy Obywatelskiej. Daliśmy młodym ludziom narzędzie, żeby mogli
skutecznie lobbować za swoją sprawą. Proszę nie traktować dzisiejszych głosów
parlamentarzystów, czy też tego, że jako Klub Radnych Platformy
Obywatelskiej złożyliśmy ten projekt, że ktoś stara się go zagarnąć, bądź
upolitycznić. Nie. To jest inicjatywa młodych ludzi. Więc pewnie pan
Przewodniczący odpowie mi za chwilę, że nie minęło 30 dni, zgodnie ze
statutem, że jest dwa miesiące na konsultacje. Ja to wszystko rozumiem panie
Przewodniczący, ale proszę powiedzieć dlaczego? Nie mnie, nie nam, jako
inicjatorom tego wniosku, tylko tym młodym ludziom, którym pan złożył
miesiąc temu obietnicę. Faktycznie, ja się z panią Magdą zgadzam, powiedzmy
sobie uczciwie. Nie wszyscy muszą być entuzjastami tego pomysłu. Ja wiem, że
pan Radny Bogucki, wielokrotnie to mówił, nie jest entuzjastą, czy budżetu
obywatelskiego, czy młodzieżowej rady miasta i panie Radny, możemy się
różnić, ja pana szanuję, że pan jest w stanie to powiedzieć wprost, że nie jest pan
entuzjastą takich rozwiązań. Ale jeżeli nie jesteśmy, powiedzmy, a nie mówmy
młodym ludziom, że wszyscy chcą, tylko chwilowo się nie da. To może lepiej,
żeby oni poszli, uczyli się z podręczników do matury o WOS-ie, a nie mieli
realnej lekcji samorządu, którą mogą tu mieć, na tej sali, i tworzyć coś fajnego
dla Kielc. Mnie bardzo dotknęło, osobiście i chyba wszystkich radnych powinno
dotknąć i skłonić do refleksji to, co pani Magda powiedziała w jednym
z materiałów telewizyjnych, że dorośli radni, którzy są dla nich autorytetem, tak

naprawdę nie potrafią się wobec nich w porządku zachować. Nie powiedziała,
że ich oszukaliśmy. Że nie potrafimy się wobec nich w porządku zachować. Nie
zwódźmy tych młodych ludzi, weźmy się do roboty i stwórzmy ciało, które
może służyć nie tylko nam, ale przede wszystkim młodym ludziom. Więc panie
Przewodniczący, ja naprawdę pytam, dlaczego dzisiaj ten projekt nie znalazł się
w porządku obrad, mimo pana osobistej deklaracji i obietnicy, którą pan złożył
w maju?
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych pan Tomasz Bogucki
Ja chciałem tylko zdementować te insynuacje pod moim adresem, pani Agaty.
Wcale nie jestem niechętny wobec powołania młodzieżowej rady, ale od
samego początku brałem czynny udział w spotkaniach z młodzieżą i stawialiśmy
konkretne zadania i konkretne warunki. Miały być one wypełnione. Za każdym
razem jak się spotykaliśmy okazywało się, że przychodzą nowe pomysły,
a starych warunków się nie wypełnia. Traktujemy się poważnie. Jeżeli mówimy
z jednej strony, że ma być to, to i tamto zrobione, to na następnym spotkaniu ma
być zrobione. Ja cztery razy się z państwem spotykałem, z młodymi ludźmi, co
najmniej cztery razy. Za każdym razem analiza była nowego tekstu statutu,
zebranego z różnych miast w Polsce, i nie było to w ogóle do przyjęcia, za
każdym razem były błędy.
Radna Agata Wojda
To cofam, panie Radny. Powiedziałam, że jest pan na tyle odważny, że jest pan
w stanie się przyznać wprost, że nie jest pan entuzjastą tego pomysłu, więc
cofam to docenienie tego faktu i oczywiście przeciwko budżetowi
obywatelskiemu pan też nie był, negując go i krytykując na konferencji
w Radomiu?
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury pani Regina Zapała
Chciałam powiedzieć, że Komisja Edukacji i Kultury w dniu wczorajszym
właściwie dostała ten ostateczny, ale jeszcze bez opinii prawnej,
z uzasadnieniem, ale członkowie Komisji nie mieli możliwości zapoznania się
z tym materiałem. W związku z tym, Komisja podjęła takie stanowisko, że
mamy czas, bo każdy Radny z Komisji powinien dostać ostateczną wersję tegoż
statutu i tej uchwały z opinią. Zapoznajemy się z tym i będziemy dyskutować na
posiedzeniu Komisji 26 lipca, przed sesją 28 lipca. Tyle od strony Komisji. Nie
jesteśmy przeciwni, tylko rzeczywiście, ja też te wcześniejsze materiały miałam
w rękach, wiele spraw było nieuzgodnionych. Przede wszystkim to interesuje
mnie cel tej rady młodzieży. Główny cel. Czy jest to forma edukacji. To co
mówiłam miesiąc temu. Dla mnie jest ważne, czy rada młodzieży będzie
obradować w dniach, kiedy odbywa się nauka? Owszem dostałam materiały,
gdzie miałam informację, że Przewodniczący Rady Młodzieżowej może
wypisywać usprawiedliwienie danemu Radnemu. Interesuje mnie fakt, kto

będzie odpowiadał za ucznia w trakcie, kiedy on będzie na posiedzeniach sesji,
czy komisji. Uczeń ma obowiązek szkolny. Czy będzie brała odpowiedzialność
szkoła za to, czy będzie brał odpowiedzialność rodzic. Uczeń wychodzi z zajęć,
więc ta sprawa, w tej chwili, w tym pobieżnie przeczytanym materiale, który
dostałam, jakby została załatwiona, bo mówi się tam, że posiedzenia sesji rady
młodzieżowej będą przynajmniej raz na trzy miesiące i będą się odbywały po
południu. Proszę państwa i proszę młodych, to musi być ostatecznie
rozstrzygnięte, kto bierze odpowiedzialność za ucznia, który jest przede
wszystkim uczniem, bo on nie jest politykiem, i do czasu nie będzie politykiem,
kto bierze za niego odpowiedzialność? My, jako Komisja, to co już
powiedziałam, będziemy dyskutować, każdy się zapozna. Ja nie jestem
przeciwko młodzieżowej radzie. Przez wiele lat, bardzo wiele lat prowadziłam
samorządy uczniowskie, podczas swojej pracy. Jestem jak najbardziej za
edukowaniem się młodzieży w różnych aspektach.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przypomnę że to nie jest punkt do takiej dyskusji. Oczywiście ważna sprawa
i dyskutujmy, tylko nie chciałbym, żeby cała sesja absolutoryjna przypominam,
przebiegała, że rozmawiamy tylko i wyłącznie na ten temat. Ale oczywiście
jeszcze podyskutujmy.
Radna Katarzyna Zapała
Ja szybko ad vocem. Dlatego, że przed chwilą zabrała głos Przewodnicząca
Komisji Edukacji. Ja się pytam panią, ile razy pani była na spotkaniu z tymi
młodymi ludźmi? Ile razy brała pani udział w spotkaniach na temat
młodzieżowej rady miasta, tych dokumentów? 15 czerwca, złożyliśmy jako
Klub projekt, który nie zmienia wszystkiego nad czym pracowaliśmy przez rok,
tylko odpowiada na te treści, o których prawnicy miejscy mówili. Dzisiaj na
sesji pani Przewodnicząca Komisji Edukacji rozstrzyga zupełnie nieznaczące
kwestie, bezmyślnie chyba, ponieważ nie ma pojęcia co jest zapisane w tym
statucie. Prawdopodobnie, nawet dokumentu nie przeczytała. Ja już nawet nie
mówię o tym, że nie rozmawia z młodymi ludźmi. Więc ja proszę, jeżeli ktoś się
wypowiada w kwestiach młodzieżowej rady miasta i dzisiaj, po półtora roku
pyta się, jaki jest cel...
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury pani Regina Zapała
Byłam na spotkaniu, Kasiu, na którym była pani przedstawicielka, pani
Magdalena. Po poprzedniej sesji pani zadzwoniła i powiedziałam, jeżeli będzie
już ostateczna wersja, nad którą radni z Komisji mają dyskutować, to proszę się
odezwać. Pani więcej się już do mnie nie odezwała. Przepraszam bardzo, nie
miałam takiego zaproszenia od młodych, bo gdzie miałam iść, gdzie miałam się
z nimi spotkać, skoro nie miałam. Druga sprawa, to nieprawda, że nie wiem
o czym mówię, Kasiu. Wiem dobrze o czym mówię, naprawdę wiem, ponieważ

trzydzieści parę lat przepracowałam w szkole, ostatnie lata w gimnazjum, znam
młodzież. Tak jak powiedziałam prowadziłam samorząd uczniowski ponad
piętnaście lat i nie jestem przeciwna, ale musimy te wszystkie kwestie, które są
niedopowiedziane, jeżeli jest to wersja ostateczna, to myśmy nie mieli czasu.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Teraz pozwolę sobie, żebyśmy uporządkowali pewne sprawy. Ja się cieszę,
przede wszystkim, że pani Poseł Marzena Okła-Drewnowicz nas odwiedziła.
Nasze piękne miasto. Cieszę się, że pan Poseł Adam Cyrański przyjechał
z dalekiej Warszawy. Z pięknej naszej stolicy. Ale troszkę faktów. Ja nie chcę
być złośliwy. Osoby, które mnie znają to wiedzą, że raczej do złośliwych osób
nie należę, ale uporządkujmy pewne rzeczy. Po pierwsze, ja Przewodniczącym
Rady Miasta, szanowna pani Poseł, jestem od 5 stycznia bieżącego roku. Przez
ostatni rok, przez rok 2015, koalicję w Radzie Miasta Kielce tworzyła między
innymi Platforma Obywatelska. Ja szanuję i lubię bardzo Asie Winiarską, ale
takie są fakty, że Asia Winiarska, która była Przewodniczącą jest członkiem
Klubu Platformy Obywatelskiej, więc ja mogę zadać pytanie, co przez ten rok
zrobiono żeby tą młodzieżową radę miasta powołać? Proszę tego nie traktować
jako złośliwość, ale takie są fakty. Bo ja słyszę, że troska, przyjeżdżamy ze
Skarżyska, z Warszawy, nic się tu nie dzieje w tym temacie. Fakty. Droga
Agato, zwracam się do radnej Agaty Wojny. No rzeczywiście, bo przecież
nieraz w kuluarach żeśmy rozmawiali, nawet w ostatnich dniach na ten temat
i też potwierdzi to osoba, która zabierała głos, pani Magdalena Malec. Po
ostatniej sesji, gdzie ja powiedziałem że zrobię wszystko, żeby na tej sesji
dzisiejszej projekt stanął, w mojej ocenie zrobiłem wszystko. Czyli co? Tydzień
po sesji spotkałem się z panią Magdą, rozmawialiśmy, pokazałem drogę
formalną, ze statutu Miasta Kielce, obowiązującego. Za chwilę ten statut będzie
zmieniony, ale według statutu obowiązującego, uznaliśmy wspólnie, że tak
naprawdę ten projekt, który był wcześniej, jego nie ma, on nie obowiązuje.
Przekazałem pani Magdzie drogę zgodnie ze statutem, kto może złożyć projekt,
czyli między innymi Klub Radnych, trójka radnych, grupa dwóch tysięcy osób.
Pani Magda wybrała taką drogę, że poprzez Klub Radnych. Piętnastego,
rzeczywiście tak jak Agata Woj da mówiła, projekt został złożony, nowy projekt.
Ja nie wiem, ja teraz się nie odnoszę do tego, czy ten projekt jest identyczny jak
poprzedni, ja tego w chwili obecnej nie jestem w stanie rozstrzygnąć.
Niezwłocznie po tym, przekazałem projekt do oceny merytorycznej i oceny
prawnej, do Komisji Edukacji i Kultury. Rzeczywiście, to nie ma głównego
znaczenia, rzeczywiście w statucie mamy, że projekt uchwały przedstawiony
przez podmioty wymienione w paragrafie 65, winien być dostarczony
Przewodniczącemu co najmniej 30 dni przed sugerowanym terminem sesji.
Piętnasty czerwca, dziś mamy trzydziesty czerwca, czyli piętnaście dni. Proszę
mi wierzyć, niezwłocznie ten projekt, który złożył Klub Radnych Platformy
Obywatelskiej, rzeczywiście nie ważne czy to Platforma Obywatelska, Sojusz

Lewicy Demokratycznej, czy Prawo i Sprawiedliwość, projekt młodych ludzi
trafił piętnastego. Ja niezwłocznie skierowałem do prac. Dziś się dowiedziałem,
że wczoraj wpłynęła, dosłownie pół godziny przed sesją, opinia prawna. Nie
mam wciąż opinii z Komisji Edukacji. Ja bym chciał, żeby może jeszcze poza
panią Reginą ktoś się z Komisji Edukacji wypowiedział, czy są jeszcze jakieś
nieścisłości. Jeśli wszystkie te opinie by do mnie wpłynęły, ja naprawdę zrobię
wszystko, żeby to stanęło na sesji ale nie mogę omijać statutu. Takie są po
prostu fakty i możemy się dzisiaj bić: ten winny, ten winny. Weźmy, mówiąc
kolokwialnie, tą sprawę na klatę i pamiętajmy. Tą Radę Miasta tworzymy od
2014 roku wszyscy. Raz jedna opcja rządziła, raz druga. Dzisiaj oskarżanie, że
Przewodniczący Kozak jest zły, że Prawo i Sprawiedliwość, może Prezydent
jest zły, mówię, że jakbym chciał być złośliwy, to bym przypominał cały czas,
że przecież przez rok kto inny rządził i póki co, ja nie pamiętam, żeby ten
projekt stanął pod obrady. Tak że, troszkę rozsądku. Apeluję. Nie biczujmy się
dzisiaj, zróbmy wszystko, żeby po pierwsze Komisja Edukacji, która ma
ogromną role do wykonania, myślę, że za chwilę Radny Jacek Wołowiec to
potwierdzi, jakie wątpliwości są, zróbmy wszystko, żeby te opinie były, żeby
ten projekt był dopracowany i żeby ja najszybciej stanął na sesji, a nie tak jak
chce na przykład pan Poseł Cyrański: wstawmy dzisiaj do porządku. Nie. To ma
być dobrze dopracowany projekt i jeśli takowy będzie, to myślę, że nikt nie
będzie miał wątpliwości, że należy nad nim procedować.
Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Marzena O kła Drewnowicz
Szanowny panie Przewodniczący. Okręg wyborczy z którego wybierali mnie
mieszkańcy to całe województwo świętokrzyskie. Jest to okręg wyborczy 33.
W Kielcach dokładnie nie pamiętam, zdobyłam chyba ponad trzy tysiące
głosów. Natomiast ja, w obowiązku własnym poczuwam się by wyrazić swoją
opinię. Nie skrytykowałam państwa. Wydaje mi się, że zachowałam się
w sposób dość merytoryczny, przypominając różne dane statystyczne.
Wyraziłam swoja opinię, ponieważ uważam, że tak powinnam zrobić. Bardzo
cieszy mnie to, że pan Przewodniczący mówi o swojej dobrej woli i o tym, że
jest szansa procedowania tego projektu. I trzymam za to kciuki. I bardzo
dziękuję za tą deklarację. Mam nadzieję też, że pani radna Joanna Winiarska
odniesie się do tego roku, właśnie pracy z potencjalną, właściwie z grupą
inicjatywną do spraw utworzenia młodzieżowej rady miasta. Dziękuję za
udzielenie mi głosu. Trzymam kciuki i naprawdę ja myślę, że to jest wspólna
nasza sprawa, naprawdę wszystkich, całego naszego województwa, a okręg
wyborczy jest po prostu taki duży. Dlatego pozwalam sobie tutaj być i myślę, że
to jest taki mój obowiązek, tak jak państwo, pan Prezydent, Wiceprezydent
niejednokrotnie zwracali się do mnie w różnych sprawach dotyczących miasta,
samorządu Kielc, w tych sprawach lobbowałam, chodziłam, byłam. Takie są
nasze obowiązki, bardzo dziękuję.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Oczywiście cały czas zapraszamy na sesje. Pani ma możliwość oczywiście
w każdym momencie zabrać głos. Nikt pani tego głosu nie odbiera.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Kisiel - wniosek formalny
Chciałem zgłosić wniosek formalny o przerwanie dyskusji. Sprawa jest w toku.
Sprawa jest rozwojowa. Nikt nie powiedział, że procedowanie nad projektem
powołania młodzieżowej rady miasta zostało przerwane. Pierwsza lekcja dla
osób, które są zainteresowane powołaniem młodzieżowej rady miasta, bez
wątpienia już jest. Jest to stwierdzenie, że jeżeli ma być coś stworzone,
powołane w byle jaki sposób, lepiej żebyśmy tego w ogóle nie powoływali.
Chciałem dodać jedną istotną rzecz. Szanowni państwo, z przykrością
zauważam, to jest moje odczucie, że tak szczytna inicjatywa, jak powołanie
młodzieżowej rady miasta, zmienia się w walkę polityczną, w atakowanie. Nie
do końca tak to powinno wyglądać. Mam nadzieję i życzę tego młodym
ludziom, że już wkrótce, młodzieżowa rada zostanie powołana.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Jeszcze, mimo wszystko bym prosił, żeby każdy parę słów od siebie niech doda,
żeby mi ktoś nie zarzucił, że zamykamy dyskusję.
Radna Joanna Winiarska
Przede wszystkim muszę się odnieść do ubiegłego roku, mianowicie nie dziwię
się że pan nie wie co miało miejsce, ponieważ pan na żadnym spotkaniu
z młodzieżą nie był. Niemniej jednak jestem przekonana, że pani Magdalena
malec ma całą dokumentację wszystkich spotkań. Dlaczego to trwało rok,
ponieważ to nie miał być, panie Przewodniczący, projekt który poprze część
radnych, która ma większość w tym momencie. Młodzieży zawsze zależało na
tym, aby ich projekt o powołaniu młodzieżowej rady poparli wszyscy radni.
Dlatego celem tych spotkań było to, aby wszyscy radni i faktycznie radni wielu
klubów byli obecni na tych spotkaniach, wyrazili wszystkie swoje uwagi bądź
do projektu, bądź ewentualnie nanieśli jakieś inne zmiany, aby faktycznie
projekt został przez wszystkich jednogłośnie przyjęty. W kwestii Komisji
Kultury, w której zasiadam, tak naprawdę jak mogliśmy opiniować projekt,
który do nas dotarł zbrakowany, nie było, tak jak mówi o tym jasno statut, opinii
prawnej. Ja tylko się zastanawiam, piętnastego, z tego co mi wiadomo dokument
był u pana Przewodniczącego, czemu radni nie otrzymali go do wiadomości?
Czy w formie mailowej, czy po prostu na stronie, abyśmy mogli z tym
projektem się zapoznać.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Droga Asiu, kłamiesz po prostu, że nie byłem na żadnym spotkaniu.
W ubiegłym roku byłem Przewodniczącym Klubu Radnych Prawa
i Sprawiedliwość, ja swoich radnych prosiłem i na tej sali po jednej sesji było
spotkanie, bodajże sześciu radnych z Prawa i Sprawiedliwości, na siedmiu
zasiadających w Radzie byli. Proszę nie wmawiać komuś, że ja nie byłem na
żadnym spotkaniu.
Radna Agata Wojda
Dzieje się to, czego ja się bardzo obawiałam, że gdzieś tam pojawia się zaraz
zarzut, że ktoś chce upolitycznić, albo zagarnąć ideę młodzieżowej rady miasta.
Dlatego ja byłam bardzo ostrożna, żeby w tą inicjatywę się angażować, ale nikt
inny nie chciał. Nikt inny nie chciał, więc bardzo proszę żebyśmy nie używali
tych argumentów. Darku, ja cię proszę, ty możesz być pozytywnym bohaterem
młodzieżowej rady miasta i naprawdę nie będę ci miała tego za złe.
Radny Jan Gierada
Zauważyłem i mówię to bez żadnej obłudy i demagogii, że tu zaczyna być
politykierstwo. Nie ma na tej sali człowieka, który by się negatywnie odnosił do
tej inicjatywy młodych ludzi. Mamy kilkadziesiąt punktów dzisiaj przy
absolutorium, skończmy tą dyskusję, bo ona nic kompletnie nie da. Popieram
wniosek radnego Kisiela. To nie ma sensu się tu biczować, przekomarzać kto
gdzie kiedy był, co zrobił. Do tej pory jest nie zrobione nic, dopiero jest robota
przed nami i młodzi ludzie mają rację, albo robimy coś, albo nie robimy nic.
Skończmy całą tą listę, bo to nie ma żadnego sensu. Godzinę mówimy, za
chwilę będzie czterdzieści minut, mówimy niepotrzebnie.
Radna Joanna Winiarska
Darku, jeżeli cię uraziłam, to przepraszam, ale skoro byłeś na spotkaniach,
których było co najmniej siedem, skąd pytanie co robiliśmy przez cały ubiegły
rok. No właśnie to, spotykaliśmy się po to, aby wszyscy jednomyślnie, tak jak
dzisiaj każdy dziękuję bardzo, wyraża wolę powołania młodzieżowej rady, aby
właśnie ta uchwała stanęła jak najszybciej. Więc to było moje zdziwienie, co
żeśmy robili, właśnie to, spotykaliśmy się z młodzieżą i w urzędzie, i tutaj w sali
sesyjnej, i w innych miejscach po to, aby każdy radny mógł się odnieść
i wszelkie uwagi zgłosić, zanim merytoryczna uchwała stanie podczas obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek formalny radnego Piotra Kisiela o zamknięcie
dyskusji.
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Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-16
-7
- brak

Wniosek został przyjęty. Dyskusję zakończono.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak ogłosił
trzyminutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.

Do pkt. 2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję
uzgodniony w dniu 22 czerwca 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
Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji,
a mianowicie o:
- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr l do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2016-2040;
- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2016-2040;
- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 3 do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2016-2040;
- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr l do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok;
- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok;
- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 3 do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok;
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- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na postanowienia umowy przedwstępnej sprzedaży akcji spółki
Korona S.A. z siedzibą w Kielcach.
Wpłynął również do mnie wniosek Komisji Edukacji i Kultury dotyczący
zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu
Szkół Zawodowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Kielcach, rozwiązania
Zespołu Szkół Mechanicznych im. Władysława Sikorskiego w Kielcach oraz
utworzenia Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik" w Kielcach.
Czy są jeszcze inne wnioski do porządku obrad?
Radny Jarosław Machnicki
Nie dane mi było, kiedy zapisałem się do głosu i chciałem pewne rzeczy
wytłumaczyć i powiedzieć kilka kwestii mojej niezgodności z tym, co dzisiaj na
tej sali padało, a w dużej części było przekłamane, lub było czystymi
kłamstwami. W związku z tym, panie Przewodniczący, ja mam wniosek
formalny o to, aby za chwilę odczytać pana słowa z protokołu poprzedniej sesji.
Dwukrotnie pan był pytany i pan dwukrotnie zapewniał i chciałbym, abyśmy
dzisiaj odczytali to, co pan powiedział. A w odpowiednim czasie, dzisiaj jeszcze
odniosę się do tego wszystkiego, co było i bardzo dziękuję kolegom, że
niektórzy wypowiadali się i koleżankom, po dwa trzy razy a mnie nie było dane.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Zaczynamy uczyć młodych ludzi, jak łamać statut. Przegłosowaliśmy, panie
Przewodniczący, głos formalny radnego Piotra, większość zdecydowała, że jest
koniec dyskusji na ten temat. W sprawach różnych można się wypowiadać na
wszystkie tematy.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Robert Siejka
Wysoka Rado. W punkcie 15 dzisiejszego porządku obrad, Wysoka Rada ma się
zajmować moją sprawą. Dlaczego Rada ma się nią zajmować, myślę, że dla
wszystkich radnych jest to oczywiste i zrozumiałe, więc nie będę się zagłębiał
w tłumaczenie charakteru tego wniosku. Chcę tylko powiedzieć, że od ponad
dziesięciu lat jestem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego i nigdy nie
wypowiadałem się na tematy związane z jego funkcjonowaniem i taka lojalność
wobec pracodawcy nakazuje mi abym również i dzisiaj tego nie czynił, więc na
pewno dzisiaj tego ode mnie państwo nie usłyszycie. Ale pozwólcie na taki
krótki rys historyczny, bo warto o tym powiedzieć i wspomnieć, bo okazuje się,
że historia, jak to zwykle bywa, koło zatoczyła. Otóż dziesięć lat temu, w 2006
roku, kiedy zostałem radnym, miałem często wrażenie na tej sali, że jestem
osamotniony w jakiejkolwiek polemice, czy krytykowaniu niektórych działań
pana Prezydenta Lubawskiego, choć jak państwo pamiętacie, zawsze starałem
się to robić w granicach kultury i nie przekraczać populizmu. Jak jest dzisiaj,
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każdy widzi i może to ocenić. Ale wówczas, w 2006 roku, do Rady Miasta,
radni Polskiego Stronnictwa Ludowego kandydowali z list Porozumienia
Samorządowego pana Prezydenta Lubawskiego. Pan Marszałek Adam Jarubas,
zawiązał w Sejmiku Województwa koalicję z PiS-em i z Platformą
Obywatelską. Ja wówczas pełniłem funkcję dyrektora Departamentu
Organizacyjno - Administracyjnego i Kadr w tym urzędzie i dostałem
ultimatum od pana Marszałka, że jako radny opozycyjny w Ratuszu, nie mogę
dalej sprawować tej funkcji. To było dziesięć lat temu. Pół roku byłem
grillowany, aż w końcu się zgodziłem na propozycję pana Marszałka,
i zdegradowano mnie z tego stanowiska. Co się dzieje? Mija dziesięć lat, długo
to trwało, zanim dojrzało we mnie to, iż wówczas pan Jarubas, ale również
i Platforma Obywatelska, która w 2006 roku nawet nie wystawiała kandydata na
Prezydenta Miasta, wspierając tym samym Wojciecha Lubawskiego. Więc przez
dziesięć lat trwało, zanim dojrzałem do tego, że mieliście wtedy rację, nie ma
lepszej alternatywy na dzisiaj i wówczas też, niż pan Prezydent Lubawski. Po
tych dziesięciu latach, gdy ja dojrzałem do tej myśli, znowu mam kłopoty
w pracy i pan marszałek Adam Jarubas, znowu mnie chce zdegradować
w Urzędzie Marszałkowskim. To jest przykre, bo dziesięć lat starałem się
solidnie pracować i dobrze służyć województwu świętokrzyskiemu. Ale
szanowni państwo, chcąc oszczędzić państwu i czasu, kłopotliwych sytuacji,
a być może i magla na tej sali, czy Komisji doraźnej, która miała być powołana,
podjąłem decyzję we wtorek i złożyłem panu Marszałkowi Jarubasowi
propozycję rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Czekałem
dosyć długo, bo dopiero dwadzieścia minut przed sesją od sekretarki pana
Marszałka dowiedziałem się, że wyraził taką zgodę. W związku z powyższym,
ta sprawa staje się nieaktualna i aby nie marnować czasu wnoszę do pana
Przewodniczącego i do Wysokiej Rady o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
W związku z tym, po słowach pana Przewodniczącego Siejki, też przegłosujemy
zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Jest to punkt 19.15 w sprawie powołania
doraźnej Komisji Rady Miasta Kielce dla szczegółowego zbadania wszystkich
okoliczności zmiany warunków pracy i płacy radnego.
Jeszcze odnośnie tego, co powiedział radny Jarosław Machnicki, za chwilę będę
miał protokół i oczywiście odczytam te słowa z protokołu, chociaż one są dla
wszystkich dostępne, ale jak tylko dostanę protokół, oczywiście odczytam.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki nr l do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040.
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Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016- 2040.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki nr 3 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016- 2040.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki nr l do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki nr 3 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na postanowienia umowy przedwstępnej
sprzedaży akcji spółki Korona S.A. z siedzibą w Kielcach.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Stanisława Staszica
w Kielcach, rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych im. Władysława
Sikorskiego w Kielcach oraz utworzenia Zespołu Szkół Technicznych
„Mechanik" w Kielcach.
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Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Kielce dla szczegółowego
zbadania wszystkich okoliczności zmiany warunków pracy i płacy radnego.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do
uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie porządku obrad:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad.
Sesja realizowana będzie według poniższego porządku obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniach 19
maja i 14 czerwca 2016r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Kielce podjętych w 2015 roku.
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7. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2015.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za 2015
rok.
9. Sprawozdanie z monitoringu Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju
Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2014-2016.
10.Informacja o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Kielce za 2015 rok.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2015 rok,
Sprawozdania finansowego Miasta Kielce za 2015 rok oraz Sprawozdania
z przebiegu wykonania planów finansowych za 2015 rok samorządowych
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
12.Prezentacja Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Miasta Kielce na dzień
31 grudnia 2015 rok.
13.Prezentacja Uchwały Nr 38/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii
o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2015 rok wraz
z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
14.Prezentacja Opinii i Raportu Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania
Finansowego Miasta Kielce za 2015 rok.
15.Prezentacja Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce z rozpatrzenia:
1)
Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2015 rok,
2) Sprawozdania Finansowego Miasta Kielce za 2015 rok,
3) Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Miasta Kielce na dzień
31 grudnia 2015 rok,
4) Opinii Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniach z wykonania
budżetu Miasta Kielce za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia
i objaśnieniami,
5) Opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym.
16.Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Kielce z tytułu wykonania budżetu
Miasta Kielce za 2015 rok.
17.Prezentacja Opinii Składu Orzekającego RIO do wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kielce w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Kielce z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce za
2015 rok.
18.Dyskusja nad wykonaniem budżetu Miasta Kielce za 2015 rok w świetle
przedstawionych

sprawozdań,

opinii,

informacji

i

wniosku

Komisji

Rewizyjnej, w tym:
1) wystąpienia klubowe:
a) Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP,
b) Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego,
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c) Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe
Wojciech Lubawski.
d) Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości,
e) Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
2) wystąpienia indywidualne:
a) Przewodniczący Komisji,
b) Indywidualni Radne/Radni,
c) wystąpienie Prezydenta Miasta Kielce.
19.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kielce za
2015;
2) w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2015r.;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016-2040 (z autopoprawkami nr l, nr 2 i nr 3);
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok (z autopoprawkami nr l, nr 2 i nr 3);
5) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Miasta Kielce;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016;
7) w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość
oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w formie zaocznej i w kształceniu na odległość;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce;
9) w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy
ul. Piotrkowskiej 12;
10) w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy
ul. Wojciecha Szczepaniaka 42;
11) w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego „Cedzyna"
w Kielcach;
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12) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Sukowskiej
w Kielcach;
13) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla
Osób Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjne Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Kielcach, ul. Żniwna 4;
14) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu
Rejonowego w Kielcach;
15) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu
Rejonowego w Kielcach;
16) w sprawie wyrażenia zgody na postanowienia umowy przedwstępnej
sprzedaży akcji spółki Korona S.A. z siedziba w Kielcach.
20.Interpelacje i zapytania radnych.
21.Sprawy różne i wolne wnioski.
22.Zamknięcie obrad.
Do pkt. 3

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję, iż do dnia dzisiejszego nikt nie wniósł uwag do protokołów z sesji,
które odbyły się w dniach 19 maja 2016 roku oraz 14 czerwca 2016 roku. Radny
oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem
praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu
19 maja 2016 roku:
Za
- 22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXV/2016 z sesji
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19 maja 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu
14 czerwca 2016 roku:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXVI/2016 z sesji
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2016 roku.
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Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Interpelacje między sesjami złożyli radni: Grzegorz Świercz, Joanna Winiarska,
Marcin Chłodnicki, Krzysztof Adamczyk, Tadeusz Kozior, Piotr Kisiel.

Do pkt. 5
Prezydenta Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
„INFORMACJA
o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce
(od 19 maja 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.)
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu
19 maja 2016 r. wydałem:
I. 78 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 rok - Nr 218/20165
2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 rok Nr 187/2016, Nr 205/2016, Nr 229/2016, Nr 241/2016

?

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków
jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 rok - Nr 188/2016' Nr 189/2016'
Nr 206/2016, Nr 219/2016, Nr 230/2016, Nr 242/2016

4. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce

Nr 209/2016,

Nr 240/2016

5. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji
Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - Nr 197/2016?
6. zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu polityki
zdrowotnej pn.:
a) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
nalata2016-2020"- Nrl95/2016 ,
b) „Program prewencji ospy wietrznej na lata 2016-2020" - Nr 196/2016 ,
7. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:
a) Przedszkola Samorządowego nr 4 - Nr 176/2016,
b) Przedszkola Samorządowego nr 14 - Nr 177/2016,
c) Przedszkola Samorządowego nr 31- Nr 178/2016,
d) Szkoły Podstawowej nr 27 - Nr I79/2016,
e) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 - Nr 180/2016,
f) I Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach im. Stefana Żeromskiego Nr 181/2016

g) III Liceum Ogólnokształcącego - Nr 182/2016,
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Nr 183/2016

h) Zespołu Szkół Informatycznych ?
i) Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
Nrl84/2016
w Kielcach8. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora:
Nr 221/2016
a) Przedszkola Samorządowego nr 4 ,
Nr222/2016
b) Przedszkola Samorządowego nr 14 ,
Nr 223/2016
c) Przedszkola Samorządowego nr 31 ?
Nr 224/2016
d) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 ,
Nr 225/2016
e) I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego ?
Nr 236/2016
f) Szkoły Podstawowej nr 27 ,
g) III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida Nr 237/2016

h) Zespołu Szkół Informatycznych - Nr 238/2016,
i) Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
w Kielcach-Nr239/2016
9. wskazania dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę
w klasie I szkoły podstawowej, zamieszkałym w obwodzie Szkoły
Podstawowej nr 12 w Kielcach, miejsca realizacji obowiązku szkolnego Nr 213/2016

•>

10.powołania komisji:
a) do spraw przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2015 rok - Nr 204/20169
b) egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego - Nr 217/2016'Nr 228/2016'Nr 235/2016,
c) do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych
majątku ruchomego - Nr 194/2016,
11 .przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury za 2015 rok - Nr227/20165
12.pozbawienia stypendium sportowego przyznanego w roku 2016 za osiągnięte
wyniki sportowe oraz zmiany zarządzenia w sprawie przyznawania
stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2015 Nr 245/2016

i

13.wprowadzenia w Urzędzie Miasta Kielce uzupełnienia jednolitego
rzeczowego wykazu akt - Nr 191/2016,
14.opracowania Planu Obrony Cywilnej dla Miasta Kielce - Nr 192/20169
15.wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do
spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej
nadzwyczajnymi wydarzeniami - Nr211/20169
16.systemu wdrażania i monitorowania dokumentu „Strategia rozwoju miasta
Kielce na lata 2007 -2020. Aktualizacja" - Nr246/2016,
17.zmiany zarządzeń w sprawie:
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a) powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Kielcach - Nr 193/20165
b) kontroli obiegu dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Kielce Nr 212/2016

?

c) wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do
spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej
nadzwyczajnymi wydarzeniami - Nr216/2016?
d) określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 2017 r. dla
Miasta Kielce-Nr220/2016,
18.ustalenia zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności za poszczególne
etapy realizacji i rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych w celu
dostawy i montażu urządzenia do redukcji zużycia energii elektrycznej
biernej oraz wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku
w Kielcach przy ul. Młodej 28, na potrzeby Urzędu Miasta Kielce - Nr 190/20165
19.zakwalifikowania składników rzeczowych majątku ruchomego należących
do Miasta Kielce-Nr203/2016,
20.sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego
należących do Miasta Kielce - Nr 215/2016,
21.po wierzenia do zarządzania Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach:
a) udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ulicy
Henryka Sienkiewicza 40 - Nr 207/2016,
b) nieruchomość zabudowaną położoną w Kielcach przy ulicy Łódzkiej 237
(dz.Nr41/6)- Nr208/2016 ,
c) lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej
,r
Nr 226/2016
lo L, —
,
22.powierzenia Kieleckiemu Parkowi Technologicznemu w Kielcach do
zarządzania zabudowanych działek położonych w Kielcach przy ulicy Karola
Olszewskiego-Nr244/2016,
23.nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy
Skrajnej- Nr232/2016 ,
24.wydzierżawienia gruntu położonego w:
a) Lisowie gmina Morawica - Nr 247/20165
b) Grabowcu gmina Chmielnik - Nr248/2016,
Nr 249/2016
c) Sędziejowicach gmina Chmielnik ,
Nr 250/2016 Nr 252/2016
d) Obicach gmina Morawica '
,
Nr 251/2016
e) Górkach gmina Kije ,
25.wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
Nrl85/2016
a) Lecha,
b) Piekoszowskiej-Nrl86/2016,
Nrl98/2016
c) Posłowickiej,
Nrl99/2016
d) Szwedzkiej,
Nr200/2016
e) Warszawskiej,
n
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r-,
f)
g)
h)
i)
j)

j
• T) ' • l •
Ludomira
Rozyckiego - Nr 201/2016,
Nr202/2016
Południowej,
Nr 210/2016 Nr 233/2016 Nr 234/2016
Tatrzańskiej '
'
,
Nr214/2016
Zagórskiej,
Grenadierów (wg. ewidencji gruntów m. Kielce ul. Wrzosowa)

y

Nr 231/2016

-

Nr253/2016

k) Sandomierskiej,
Nr254/2016
1) Jagiellońskiej,
II. 4 decyzje i 5 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 18 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce."
Do pkt. 6-10

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję, że sprawozdania i informacje:
- Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Kielce podjętych w 2015
roku. (pkt. 6)
- Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2015. (pkt. 7)
- Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za
2015 rok. (pkt. 8)
- Sprawozdanie z monitoringu Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju
Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2014-2016. (pkt. 9)
- Informacja o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Kielce za 2015
rok. (pkt. 10)
zostały opublikowane na stronie dla radnych w odpowiednim czasie i trybie.
Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionych sprawozdań? Nie widzę.
W związku z tym uznaję, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedstawione
sprawozdania.
Do pkt. 11

Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Będzie dyskusja na temat tego, co się
wydarzyło w 2015 roku, merytoryczna dyskusja, która pewnie będzie się toczyła
kilkadziesiąt minut. Zatem pozwolicie państwo że ja nie będę oceniać. Ocenę
zostawię państwu. Ocena właściwie, myślę że najważniejsza, została już
dokonana przez mieszkańców tego miasta przy okazji referendum. Ale również
jeśli chodzi o płynność finansową, o to, co mnie jako skarbnika najbardziej
zajmuje, to ocenę taką wystawiła również firma ratingowa FITCH, która, jak
24

państwo pamiętacie, za to, co się działo w 2015 roku doceniła nasze działania
i podniosła dla miasta Kielce ratingi.
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak przedstawiła prezentacje
multimedialne: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2015 rok,
Sprawozdanie finansowe, Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych za 2015 roku przez samorządowe instytucje kultury, Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za rok 2015. (w załączeniu do protokołu)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2015 rok
Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2015r.

Dochody majątkowe
129 033 297,87

j

-

i

Wydatki bieżące
900507948,13

Wydatki majątkowe
303 725 407,14

Nadwyżka dochodów
bieżących nad wydatkami
bieżącymi
61 515 191,49

Niedobór środków
budżetowych na wydatki
majątkowo
'"-'l"74"6'92"i'Ó9"2'7"

Deficyt
3'v6 917~78

Przychody
174390442,68

Rozchody

Kredyty i pożyczki
długoterminowe
~131 "562614,'Ób""
Wolne środki finansowe
jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku
bieżacy_m_
budżetu Miasta
„.„„.__.__„

splata kredytów i pożyczek
"

'34375912^40
wykup obligacji
komunalnych
1 000 000,00

Wynik
25 837 612,50
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Budżet na przestrzeni ostatnich lat
1200

1000

800

600

400

200

Wykonanie 2013
HDochody

980000000

Wykonanie 2015

Wykonanie 2014
• Wydatki bieżące

B Wydatki majątkowe

Dochody i wydatki bieżące
962021139

960000000
940000000
920000000

900507948

900000000
880000000
860000000

848957435

840000000
820000000
800000000
780000000
Wykonanie 2013

Wykonanie 2014

•—*— Dochody bieżące

Wykonanie 2015

'• Wydatk i bieżące
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Struktura dochodów budżetowych w latach:

2015

2014
* 114323094
10,8%

941919139
89,2%
* Dochody bie:$ce

* Dochody majątkowe

* 962 023139
88,2%
a Dochody bieżące

• Dochody majątkowe

Struktura dochodów bieżących w 2015r.
131 574 062.54 zl
13.7%

256 929 020.00 z.
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-7/0

6 016 664.31 zl
0.6%
1 448 436.48 zl
0.2%

559 882 218.00 Z.J
58.2%

dochody własne
subwencja ogólna
dotacje calowe t budżetu państwa
dotacje calowe z j. s, f
płatności w ramach budżetu wódko w europejskich orai dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem
środków europejskich oraz środków, o któi veh mowa w art. S ust, l pkt '-J oraz ust. .-4 pkt S i 6 ustawy o f.p
pozostałe dochody

27

Struktura dochodów majątkowych w 201 Sr.
20141. - 13 431 "^l^S zł
20151.- 12549400.532)

2Q14r. - 2362 l 5 i , M ń
2015r -3282350.097!

20i4r. - ? 60K 066,15 /f
20l5r.-2943942.1221

20Mr.- 91 921 122.1371
2015t,- 110257805.132!

Struktura wydatków budżetowych w 2015 r.
2014r.- 219049 375,63 /l
201Sr,-.303725407,14zl
25%

2014r.- 889 355 630,63 |t
2015r 900507948,13;)
75%

Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2015r.
550000000.00
•00000000.00
250000000.00 •

;oo ooo ooo.oo
15000000000
100000000.00
50000000.00 •

0.00

r '
1i
1
I
i
0.2 *o

26.0%

S8*
16.3%

S.7%

4.4H^B
i; s>^'JH

1

4.6s-o

4.9%
Sm

^ 1.3?'ó

1.2%

iiJiŁ

g i « $ S g § ? S !
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Finansowanie wydatków 5LMlLzJ^042
Ptarności w ramach
budżetu środków
europejskich na

łjudżenj środków
europejsktcti nawydatk;
bieżące;

6 016 664,31 Ił
0.5%
, Dotacje celowe z budżetu
państwa nn inwestycje:
2 943 942,12 zł
0.2%
Dotacje ceiowe ? budżetu
państwa na wydatki
biedce
131574062,541)
10,9*

Dochody l innych żroder
03 wydatki bie/ące
7 621174,77 zt

Dochody własne
majątkowe:
12 549 400,93 tl

0,6%

1,1%

Dochody ? innych żródei
~,3 wydatki inwestycyjne
3 282 350,09 ił
0,3%

Dochody własne - bieżące
559882218,001)
46.5%

Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 2015 r.

Wydatki majątkowe
Wyszczególnienie
Razem wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne roczne (2015r.), w tym:
Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe
Realizowane \v ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu
Miasta
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ufp
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w
Kielcach

321 341 223
55 992 440
55 787 347

Wysokość
poniesionych
wydatków
w zł
303 725 407,14
50 781 057,33
49 983 462

811 093

797596

98,3

203 889 195

199580629

97,9

44 148 588
17180000

36 457 405
16 800 000

82,6
97,8

131000

106315,25

81,2

Plan po zmianach
na 31.12.2015r

% wykonania
planu po
zmianach

94,5
90,7
90,6
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Wydatki majątkowe w ujęciu działowym
L.p.

Dział

1

2

3

150

400

2

600
630
700
710
720
750

3

4
5
6
7
8
9

754

10
11
12

801
851
852

13

853

14
15
16
17

854
900
921
926

5

4

Razem zrealizowane wydatki

1

Wykonanie na
31.12.2015r.

Wykonanie na
31. 12.20 14r.

Nazwa

Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczna, gaz i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

Wskaźnik
wykonania planu
(%)
6

Dynamika
2015/2014
(%)

7

219 049 375,63

303 725 407,14

94,5

138,7

223 447,00

488 101,12

100,0

218,4

468 000,00
128336918,08
30 622,00
14 285 725,74
26 156491,41
180000,66
2766165,93

0,00
126364011,95
10 043 940,55
23 331 343,71
90088471,40
1 1 052,78
1 852 020,43

95,9

98,5

94,0
96,9

163,3

98,7
13,1

6,1

66,6

67,0

1 652 074,05
6 296 052,03
395 997,44
7 656 803,85

2 229 584,23
15734801,74
0,00
4342813,52

98,0
89,9

135,0
249,9

98,7

56,7

578 078,08
798941,06
16834093,63
1 530 674,28
10 859 290,39

1 904 809,28
199 354,39
10 068 442,07
965 482,22
16 101 177,75

0,0
*
*

-

0,0

99,6

*

99,1
61,3
97,2

25,0

100,0

148,3

59,8
63,1

Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce
.

Póz.

(1)

1.

2.

Nazwa Przedsięwzięcia

(2)
PRZEDSIĘWZIĘCIA
LlułJŁŁM, w tym:
- bieżące
- majątkowe
Programy, projekty lub zadania
związane z programami
realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w
artS.ustlpkt 213 u.of.p.
- bieżące
- majątkowe
Pozostale programy, projekty lub
zadania
- bieżące
- majątkowe

Wydatki
Łączna nakłady
realizacji
poniesione do dnia
finansowe
%
31.12.2015
4:3

(3)

(4)

(5)

Rok 2015
Planowane
wy datki po
zmianach na
31.12.2015
(6)

Wykonanie
na dzień 31. 12.2015

%
7:6

(7)

(8)

1 675 Ula 69c

49,6

484 070 853

465 łoi JSSjSa

96.1

2 082 026 720
1 291 880 633

934 921 219
740097477

44,9
57,3

236033070
248037783

229 145 321,02
236 038 034,56

97,1
95,2

1 025 536 926

663 950 710

64,7

212 581 833

206 592 132,60

97,2

45 845 600
979691 326

36541167
627409543

79,7
64,0

8 692 638
203 889 195

7011503,16
199580629,44

80,7
97,9

2348370427

1011067987

43,1

271 489 020

258 591 222,98

95,2

2 036 181 120
312 189307

898 380 053
112687934

44,1
36,1

227340432
44 148 588

222 133817,86
36457405,12

97.7
82,6

J ii i 907 JSJ
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Wartość przedsięwzięć majątkowych w podziale na programy
81%

1%

* Przedsięwzięcia planowane do realizacji z udziałem środków z UE w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020
• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
3» Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Zadłużenie Miasta Kielce
Lp.

/

Nazwa

Stan zadłużenia
na dzień
01.01.2015 r.

Zaciągnięte
kredyty/pożyczki
w 2015r.

Spłacone/umorzone
zobowiązania
w 2015 r.

Stan zadłużenia na
dzień 31.12.2015 r.

2

3

4

5

6

1.
2.

KREDYTY
(kapitał)
POŻYCZKI
(kapitał)

3.

OBLIGACJE

RAZEM

481 102902
3014816

129 889 665
1 672 949

85 134000
569 251 718

577 969 956,60
2 998 463,00

0

33022610,40"
1 689 302,00
w tym:
spłacone 1 353 302
umorzone 336 000
1 000 000,00

131 562 614

35 711 912,40

665 102 419,60

84 134 000,00

w tym: 14.113.248 zł dotyczy rat, które zgodnie z umowami powinny być spłacone w latach 2018-2020.

Miasto Kielce spełnia ustawowe wskaźniki spłaty zobowiązań, wynikające z ustawy
o finansach publicznych

4,41 % < 6,55 %
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Sprawozdanie finansowe
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Rachtme* zysków t strat jednostki
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Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za 2015 roku przez samorządowe instytucje kultury
z tego
Dotacje z budżetu
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Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2015
w zł
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Dziękuję za uwagę.

Do pkt. 12

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni radni, informuję, że Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Miasta
Kielce na dzień 31 grudnia 2015 rok, jest zawieszona od kilku miesięcy na
stronie dla radnych, ale jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, to mamy tu
pracowników Wydziału Nieruchomości i mogą na nie odpowiedzieć. Nie widzę,
nikt nie chce zadań pytania, wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu.
Do pkt. 13

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa odczytał
Uchwałę Nr 38/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach
z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2015 rok wraz z informacją o stanie
mienia i objaśnieniami:

38

„Uchwała Nr 38/2016
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2015
rok wraz z informacja o stanie mienia i objaśnieniami
I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodnicząca
- Joanna Marczewska
Członkowie:
- Wojciech Czerw
- Ewa Midura
działając na podstawie art. 13 pkt 5 oraz. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.
U. z 2016 póz. 561), po zbadaniu w dniu 29 kwietnia 2016 roku rocznych
sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2015 rok
postanawia
zaopiniować pozytywnie przedłożone przez
sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Prezydenta

Miasta

Kielce

Uzasadnienie
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok zostało
przedłożone przez Prezydenta Miasta Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Kielcach z. zachowaniem terminu określonego w ustawie.
Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową (po zmianach),
ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na podstawie rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. z 2014 r., póz. 119 ze zm.) oraz ze sprawozdaniami
sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych
w zakresie operacji finansowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., póz. 1773).
W wyniku analizy porównawczej danych zawartych w wymienionych wyżej
sprawozdaniach stwierdzono, że dane przedstawione w sprawozdaniu
z wykonania budżetu dotyczące planowanych i wykonanych dochodów
i wydatków budżetowych ogółem, dochodów i wydatków bieżących, dochodów
i wydatków majątkowych, planowanych i wykonanych przychodów
i rozchodów budżetu, wyniku budżetu Miasta oraz zadłużenia Miasta z tytułu
kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2015 r. odpowiadają danym
wynikającym z przedłożonych sprawozdali budżetowych.
Przedstawione sprawozdanie zawiera elementy określone w art. 269 pkt l, 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
39

z 2013 r. póz. 885 z późn. zm.), jak również wykaz jednostek, które utworzyły
wydzielone rachunki dochodów własnych.
Zaplanowane w kwocie 1.098.259.661,02 zł dochody budżetu Miasta
zrealizowano w 99,34%, co stanowi kwotę 1.091.056.437,49 zł.
Zaległości z tytułu opłat oraz innych należności niepodatkowych na dzień
31.12.2015 r. stanowią kwotę ogółem 74.054.651,68 zł i zmniejszyły się
w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 r. o kwotę 1.579.301,88 zł.
Ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok wynika, że Miasto
podejmowało czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności
budżetowych.
Plan wydatków w kwocie 1.240.568.419,02 zł wykonano w 97,07%,
tj. w kwocie 1.204.233.355,27 zł, w tym realizacja wydatków majątkowych
planowanych w kwocie 321.341.223,00 zł wyniosła 303.725.407,14 zł co
stanowi 25,22% w strukturze wydatków ogółem.
W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym
z uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta Miasta nie stwierdzono przekroczeń
planowanych wielkości wydatków budżetowych powyżej l zł w danej podziałce
klasyfikacji budżetowej, co oznacza, że wydatki budżetowe dokonywane były
w zasadzie zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Ze
sprawozdania
Rb-NDS
„Sprawozdanie
o
nadwyżce/deficycie"
sporządzonego na koniec roku budżetowego 2015 wynika, że wykonane
wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących, co
spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2015
roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 113.176.917,78 zł przy planowanym
deficycie w wysokości 142.308.758,00 zł.
Przychody budżetu planowane w kwocie 177.835.435,00 zł wykonane zostały
w kwocie 174.390.442,68 zł. Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości
35.375.913,00 zł zrealizowano w 100%.
Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika,
że Miasto na koniec 2015 roku posiadało zobowiązania ogółem w wysokości
50.029.442,60 zł, nie posiadało natomiast zobowiązań wymagalnych.
W wyniku analizy sprawozdań budżetowych Rb-27S Sprawozdanie o przebiegu
realizacji planu dochodów budżetowych i Rb-28S Sprawozdanie o przebiegu
realizacji planu wydatków budżetowych Skład Orzekający stwierdził, że
dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w dziale 750 -„Administracja
publiczna", w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie" uzyskane w 2015 roku
stanowią kwotę 2.489.083,12 zł natomiast wydatki wykonane w budżecie
stanowią kwotę 6.416.495,46 zł.
Skład Orzekający wskazuje, iż zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. póz. 198) jednostce samorządu terytorialnego przysługuje
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prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości
ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sadowym,
w przypadku niedotrzymania warunku określonego w ust. 5 art. 49 ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tzn. gdy jednostka samorządu
terytorialnego nie otrzymała dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości
zapewniającej realizacje tych zadań, gdyż z przepisów art. 49 ust. l ustawy
0 dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika, że jednostka
samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa
dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.
Skład Orzekający zauważa jednocześnie, że dane wykazane w sprawozdaniu
Rb-50 „Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami", które zostało informacyjnie
przesłane do tut. Izby zawiera dane nieadekwatne w zakresie wydatków
wykonanych w powyżej wskazanej podziałce klasyfikacji budżetowej, gdzie
wydatki wykonane wykazano w wysokości 2.489.083,12 zł. W sprawozdaniu
opisowym nie odniesiono się do kwestii dochodzenia należnego od Skarbu
Państwa świadczenia.
Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb- Z „Sprawozdanie o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji" zobowiązania
Miasta stanowiące dług publiczny na dzień 31.12.2015 roku wynoszą
665.102.419,60 zł i stanowią je zobowiązania zaliczane do kategorii kredytów
1 pożyczek.
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
Prezydentowi Miasta przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej
uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doręczenia.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Joanna Marczewska"

Do pkt. 14
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka odczytał Opinię
niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego miasta
Kielce za 2015 rok:
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„OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Prezydenta i Rady Miasta Kielce
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Miasta
Kielce, na które składa się:
•
bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień 31.12.2015r. zamykający się kwotą:
54.967.357,92 zł
•
łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych
jednostek budżetowych, który po stronie aktywów i pasywów na
31.12.2015r. zamyka się sumą: 2.304.517.636,84 zł
•
łączny rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015r. do
31.12.2015r. obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat
samorządowych jednostek budżetowych, wykazujący zysk netto
w wysokości: 191.010.059,96 zł
•
łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające
z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za
rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie
funduszu o kwotę: 201.933.880,49 zł
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania
finansowego odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Kielce.
Prezydent Miasta Kielce jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U z 2013r., póz. 330), zwanej
dalej „ustawą o rachunkowości".
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności
z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego
sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we
wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową jak też wynik
finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących

podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do
postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce.
3) ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, póz. 1240 z 2009 r.
z późn. zm.).
4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 201 Or., w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
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Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki
sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii
0 sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości
1 znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób
wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę
sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej Miasta Kielce na dzień 31.12.2015r, jak też jej
wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.,
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami
(polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego
przepisami prawa i postanowieniami statutu Miasta Kielce.
Kluczowy biegły rewident:
Krzysztof Warczak
Prokurent
Paulina Warczak"
Do pkt. 15-16

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Piotr Kisiel
Szanowni państwo. Przedstawię Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce
o wykonaniu budżetu miasta Kielce za rok 2015.:
„OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA KIELCE O
WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KIELCE ZA ROK 2015.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce w składzie:
Piotr Kisiel
- Przewodniczący Komisji
Witold Borowiec
- Członek Komisji
Marcin Chłodnicki
- Członek Komisji
Stanisław Góźdź
- Członek Komisji
Katarzyna Zapała
- Członek Komisji
wykonała w ramach procedury absolutorium samorządowego następujące
czynności:
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1. Dokonała analizy:
a) uchwały Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok,
b) sprawozdania Prezydenta Miasta Kielce z wykonania budżetu Miasta
Kielce za 2015 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
c) sprawozdania finansowego Miasta Kielce za 2015 rok wraz z opinią
biegłego rewidenta,
d) informacji o stanie mienia komunalnego.
2. Na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2016 roku zapoznała się ze sprawozdaniem
z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku przez Wydział Audytu
Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce.
3. Na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016r. zapoznała się z protokołami
z przeprowadzonych kontroli przez Zespoły Kontrolne KR RM w Kielcach
w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, Kieleckim Parku Technologicznym
oraz Straży Miejskiej.
Rozpatrując sprawozdanie Prezydenta Miasta Kielce z wykonania budżetu
Miasta Kielce za 2015 rok Komisja stwierdziła, co następuje:
USTALENIA KOMISJI REWIZYJNEJ.
I. REALIZACJA DOCHODÓW.
Komisja stwierdza, iż planowane w uchwale z 29 grudnia 2014 roku dochody
w wysokości
1.049.116.062
zł zostały
zrealizowane
w
kwocie
1.091.056.437,49 zł a więc teoretycznie w kwocie wyższej niż planowana
o ok. 42 min zł. Jednak w trakcie roku budżetowego Rada Miasta Kielce na
wniosek Prezydenta Miasta dokonała zmian w budżecie zwiększając plan
dochodów do kwoty 1.098.259.661 z ł . Komisja stwierdza, że dochody budżetu
Miasta zostały wykonane w 99,3% planu po zmianach i były niższe od
planowanych o ok. 7 min zł.
Mimo braku realizacji w 100% dochodów budżetu, Komisja stwierdza, że 2015
był kolejnym rokiem, w którym dochody Miasta rosły (2012 - 982 min, 2013 1.025 min, 2014- 1.056 min).
1. DOCHODY BIEŻĄCE.
Komisja stwierdza, że 2015 rok był kolejnym, w którym nastąpił wzrost
dochodów bieżących i wyniosły one ponad 962 min zł (962.023.139,62 zł), co
stanowi 100% kwoty zaplanowanej i były wyższe o ok. 20 min zł niż w roku
2014.
1.1. DOCHODY WŁASNE.
Komisja z satysfakcją stwierdza, że nastąpił wzrost dochodów własnych
z 531 min zł w roku 2014 do ponad 559 min zł w roku 2015. Cieszy fakt, że ich
udział w strukturze dochodów bieżących wzrósł do ponad 58,2%.
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Komisja stwierdza, że wzrost dochodów własnych spowodowany był głównie
wyższymi wpływami z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT oraz
większym niż w roku poprzednim udziale we wpływach z podatku
dochodowego.
A. Podatki i opłaty lokalne.
Komisja stwierdza, że nastąpił wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat.
W porównaniu z 2014 rokiem nastąpił wzrost o ponad 3 min zł a plan na 2015
rok przekroczono o blisko 4 min zł.
Komisja dostrzega wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób
fizycznych. Wyższe wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
w stosunku do wykonania 2014 roku, spowodowane były opodatkowaniem
nowo wybudowanych obiektów mieszkalno - usługowych, a także podjęciem
skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.
Komisja zauważa, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
były wyższe niż planowano o 906.391,59 zł. Jednakże w stosunku do wykonania
w 2014 roku nastąpił ich spadek. Wynika to m.in. z tendencji wzrostowej
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców Kielc, za którą
pobierane są niższe opłaty.
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 100,2% planu a podatek od
środków transportowych 104,6%. W obu przypadkach nastąpił wzrost
w porównaniu z rokiem poprzednim.
B. Udziały we wpływach z podatku dochodowego.
Komisja stwierdza, że plan wynoszący 239.793.609 zł, został wykonany
w kwocie 239.812.677,96 zł, tj. w 100,0%.
Nastąpił wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego zarówno od osób
fizycznych jak i prawnych.
Te pierwsze wzrosły o ponad 7 min a drugie o ponad. 1,2 min zł. Komisja
zauważa, że wzrost wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych powinien być wyższy a miasto powinno podjąć kroki zmierzające do
poprawy kondycji kieleckich przedsiębiorstw oraz tworzyć warunki sprzyjające
otwieraniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Kielcach.
C. Pozostałe dochody własne.
Komisja stwierdza, że pozostałe dochody własne wykonano w kwocie ponad
143 min zł co stanowi 99,3% planu. W stosunku do wykonania 2014r., nastąpił
ich wzrost o blisko 17,5 min zł. Największy udział w tej grupie dochodów
stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływy z najmu
i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.
Komisja zauważa, że największy spadek w tej grupie dochodów, w porównaniu
do wykonania 2014r., nastąpił z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów
komunikacji miejskiej
45

1.2. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA.
W 2015 roku Kielce otrzymały subwencję ogólną z budżetu państwa
w wysokości blisko 257 min zł i były to środki wyższe niż w 2014 r. o ponad
248 tyś. zł.
1.3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA.
Komisja stwierdza, że plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu
państwa został wykonany w 99,4%, tj. w kwocie ponad 131,5 min zł.
Jednakże porównując z rokiem 2014 kwota ta była niższa o ponad 3 min zł.
Komisja zdaje sobie sprawę że dotacje te są przyznawane z budżetu państwa
i jednostki samorządu terytorialnego nie maja bezpośredniego wpływu na ich
wysokość.
W ramach przydzielonych dotacji na zadania własne najwięcej środków
otrzymano na pomoc i politykę społeczną.
2. DOCHODY MAJĄTKOWE.
Komisja stwierdza wykonanie planu dochodów majątkowych na poziomie
94,5%, co stanowiło kwotę ponad 129 min zł i było wyższe do wykonania roku
poprzedniego o ok. 15 min zł.
Największą pozycję w zestawieniu dochodów majątkowych stanowią
tzw. środki europejskie.
W 2015r. była to kwota 110 min zł, a więc wyższa od tej z roku 2014-95 min zł.
Komisja wskazuje na systematyczny spadek dochodów własnych:
rok 2011 - 43 min, 2012 - 35 min, 2013 - 13,7 min,
2014-13,4 min zł a w roku 2015 była to kwota 12,5 min zł.
Komisja zwraca uwagę że po raz kolejny nie sfinalizowana została sprzedaż
spółki Korona S.A. co miało wpływ na poziom wykonania dochodów
majątkowych. Komisja uważa że odciążenie budżetu miasta od finansowania
w 100 % klubu sportowego z pieniędzy podatników powinno być priorytetem.
II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Komisja stwierdza, że rok 2015 był kolejnym, w którym Miasto nie
zrealizowało planu wydatków budżetowych, choć w porównaniu z rokiem
poprzednim było to o 8,6% więcej, czyli 97,1% w kwocie 1.204.233.355,27 zł.
W porównaniu z rokiem 2014 była to kwota o ponad 95 min. zł. większa.
Komisja kolejny raz negatywnie ocenia niewykonanie planu wydatków
budżetowych, głównie w zakresie wydatków majątkowych - było ono na
poziomie 94,5%.
1. STRUKTURA WYDATKÓW.
Komisja stwierdza, że proporcje pomiędzy wydatkami
i majątkowymi pozostały na poziomie roku 2014 i wynosiły 4 do 1.

bieżącymi
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Komisja negatywnie ocenia te proporcje w strukturze wydatków budżetowych.
Komisja wiedząc, że wydatki te związane były z inwestycjami stawia pytanie
czy przy obecnym zadłużeniu miasta nie warto szukać alternatywnych źródeł
finansowania inwestycji niż kredyty, pożyczki?.
Struktura kluczowych wydatków wg. działów (czyli oświata i wychowanie,
transport i łączność oraz pomoc społeczna), była porównywalna do tej z roku
2014.
2. WYDATKI BIEŻĄCE.
W 2015 roku ponownie wzrosły wydatki bieżące z kwoty 914 min zł w 2014 r.
do 919 min. Nadal rosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne z 390 min
w 2014 r. do prawie 407 min w 2015, oraz wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich zadań statutowych z 279 min do 286 min zł w roku
2015.
Komisja stwierdza, że wydatki na obsługę długu pozostały na porównywalnym
poziomie roku poprzedniego i wyniosły ok. 15,5 min zł, co stanowiło 1,7 %
całości wydatków. Pozytywnie należy ocenić fakt, że wydatki bieżące, choć
były wyższe niż w roku poprzednim, ponownie zostały w całości sfinansowane
dochodami bieżącymi, które w roku 2015 wyniosły 962 min zł.
Komisja postuluje dalszą konieczność wprowadzania niezbędnych i możliwych
do realizacji oszczędności w strukturze wydatków bieżących.
3. WYDATKI MAJĄTKOWE.
Komisja stwierdza, że rok 2015 był kolejnym rokiem o znacznych
rozbieżnościach pomiędzy planowaniem, a wykonaniem
wydatków
majątkowych. Plan wydatków majątkowych po zmianach w wysokości 321 min
zł został zrealizowany w wysokości 304 min, co stanowi 94,5% planu.
Komisja zauważa, że w żadnej z pozycji nie zrealizowano założonego planu
w sprawozdaniu z wykonania budżetu za2015r.
Komisja wnosi o to by w przyszłości wydatki majątkowe były realizowane
w wyższych wskaźnikach procentowych wykonania.
III. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I ZADŁUŻENIE.
Komisja stwierdza, że samorząd Kielc zamknął rok 2015 deficytem
w wysokości 113 176 917,78 zł.
Deficyt ten był o ponad 61 min większy od deficytu na koniec 2014 r. Po
uwzględnieniu przychodów i rozchodów realizacja budżetu dała dodatni wynik
finansowy w wysokości 25 837 612,50 zł.

Komisja stwierdza, że został on osiągnięty kosztem dalszego zadłużania Miasta,
które systematycznie od lat rośnie i na koniec 2015 r. wynosiło blisko 665 min
zł, przy 569 min zł na koniec 2014r.
W 2015 r. Miasto spłaciło blisko 36 min zł zadłużenia, zaciągając kolejne
zobowiązania na kwotę blisko 131,5 min zł.
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Komisja wnioskuje o ograniczenie działań zmierzających do
zadłużania Miasta.

dalszego

IV. WNIOSEK KOŃCOWY.
Komisja Rewizyjna RM w Kielcach, kierując się kryteriami: legalności,
rzetelności, gospodarności i celowości, pomimo uwag wyrażonych powyżej
opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2015 r.
Powyższa opinia stanowi uzasadnienie wniosku absolutoryjnego. W/w opinia
została przyjęta w głosowaniu wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Kisiel"
Wyżej wymieniona opinia został przyjęta w głosowaniu wraz z wnioskiem
absolutoryjnym.
Przedstawię teraz, szanowni państwo Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Kielce z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium dla Prezydenta Miasta Kielce za 2015 rok:
„Uchwała Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kielce za
2015 rok

§1
na podstawie art. 18 a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2016poz.446).
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce po rozpatrzeniu sprawozdania
finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby
obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia Miasta Kielce,
opinii biegłego rewidenta o wykonaniu sprawozdania finansowego
i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej Miasta za 2015 rok wnioskuje o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kielce z tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok.
§2
załącznikiem do mniejszej uchwały jest opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu Miasta Kielce za rok 2015, w której zawarte jest uzasadnienie wniosku
absolutoryjnego.
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1.
2.

Uchwałę wraz z załącznikiem przesyła się Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach oraz przedkłada Radzie Miasta Kielce.
Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Miasta Kielce
powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
za udzieleniem absolutorium - 3 głosy,
przeciwko udzieleniu absolutorium - O głosów,
wstrzymujących się -1 głos.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Kisiel"
Szanowni państwo.
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim członkom Komisji
Rewizyjnej za pracę na posiedzeniach Komisji, jak i podczas przeprowadzanych
kontroli. Podziękowania, należę się również pani Elżbiecie Pytel. Warto również
dostrzec i docenić pracę pani Skarbnik Barbary Nowak oraz dyrektora
Wojciecha Dudzica. Za chwilę odbędzie się dyskusja nad wykonaniem budżetu
miasta Kielce za 2015 rok. Szefowie Klubów oraz poszczególni radni
wypowiedzą się, czy zagłosować za udzieleniem absolutorium Prezydentowi
Miasta. Spodziewam się, wręcz jestem przekonany, że ta dyskusja będzie
merytoryczna. Zanim to jednak nastąpi, jako Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej mam obowiązek przypomnieć wszystkim, czym jest procedura
absolutoryjna. Poprzez instytucję absolutorium radni wyrażają ocenę
z finansowego wykonania budżetu. Z całą pewnością nie powinna to być ocena
polityczna Prezydenta. Absolutorium nie może być efektem zadowolenia, bądź
niezadowolenia Rady Miasta z całokształtu działalności organu wykonawczego,
ale musi ściśle odnosić się do wykonania budżetu miasta. Ocena ta nie powinna
być wydawana na podstawie sympatii czy uprzedzeń do osoby Prezydenta.
Reasumując, szanowni państwo, nie oceniamy Prezydenta, oceniamy wykonanie
budżetu. Dziękuję.
Do pkt. 17

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka odczytał
Uchwałę Nr 52/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
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w Kielcach z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie opinii o wniosku komisji
rewizyjnej w sprawie absolutorium:
„Uchwała Nr 52/2016
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący - Joanna Marczewska
Członkowie:
- Wojciech Czerw
- Ireneusz Piasecki
na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. O regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.
U. z 2016 r. póz. 561) po zbadaniu w dniu 14 czerwca 2016 roku wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Kielce za 2015 rok postanowił:
zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji
absolutorium Prezydentowi Miasta za 2015 rok

Rewizyjnej

o

udzielenie

Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce sporządziła wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Kielce z tytułu wykonania
budżetu za 2015 rok. Wniosek Komisji został skierowany do Rady Miasta
w terminie określonym w art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
0 finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. póz. 885 z późn. zm.).
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu;
- sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z opinią regionalnej izby
obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu,
- informacji o stanie mienia Miasta Kielce,
- opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym
1 przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej Miasta za 2015 rok
zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2015 rok
i sformułowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta
Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Wniosek został przyjęty
w głosowaniu jawnym przez trzech członków Komisji i jednym głosie
wstrzymuj ącym.
Skład Orzekający biorąc powyższe pod uwagę uznał, że Komisja po zapoznaniu
się z dokumentami określonymi w art. 270 ust. 2 ustawy o finansach
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publicznych, zaopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła do Rady Miasta
z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.
Spełnione zostały wymogi art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. póz. 446).
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od
niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały
Składu Orzekającego.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Joanna Marczewska"

Do pkt. 18
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni radni, zanim przejdziemy do dyskusji chciałbym państwa
poinformować, że w uzgodnieniu z Konwentem Rady Miasta Kielce, uznaliśmy,
że wystąpienia Klubowe będą następować w porządku alfabetycznym, natomiast
jest propozycja ograniczenia czasowego indywidualnych wystąpień do jednego,
pięciominutowego wystąpienia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada
wprowadziła takie ograniczenie. Sprzeciwu nie słyszę. Wobec tego otwieram
dyskusję nad wykonaniem budżetu miasta Kielce za 2015 rok w świetle
przedstawionych sprawozdań, opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej.
Do pkt. IS.l.a
Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP, pani Agata
Woj da
Na początku, podziękuję panu Przewodniczącemu Piotrowi za pouczenie, które
z tego miejsca, wobec radnych, no dobrze, przypomnienie. Panie radny, my
doskonale rozumiemy czym jest absolutorium z wykonania budżetu. Natomiast
uważamy, że jako radni zrzeszeni w Klubie, mamy prawo do szerszej oceny
działań pana Prezydenta. Nie tylko do technicznego sposobu wydawania
pieniędzy, ale w zakresie tego, jak wydawane pieniądze generują rozwój
naszego miasta, pozwoli pan, że w tym kontekście też, nasza ocena wykonania
tego budżetu zostanie przedstawiona. Oczywiście radni, w sposób techniczny
pracują chociażby na poziomie Komisji Rewizyjnej, stąd rozumiem, że taką
techniczną formę miało pana sprawozdanie. Też mamy swojego przedstawiciela
w tej Komisji, i tak tą pracę traktujemy.
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Panie Prezydencie,
dwa razy do roku jako radni mamy okazję kompleksowej oceny sprawowania
przez Pana władzy, właściwie Pana stylu rządzenia. Raz podczas debaty
budżetowej, drugi - podczas oceny realizacji przez Pana i podległą Panu
administrację polityki finansowej miasta. Za każdym razem swoją ocenę
dokonujemy przez pryzmat budżetu. W naszym rozumieniu budżet jednak
i sprawne nim zarządzanie nie stanowi celu samego w sobie. Środki finansowe
jakimi dysponuje miasto są najważniejszym narzędziem kreowania pożądanych
zjawisk w mieście. W takim kontekście też dokonujemy swojej oceny i ma ona
szerszy wymiar niż techniczne podejście do wykonywanej uchwały budżetowej
za 2015 rok. Szanujemy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
i gratulujemy Panu jej otrzymania. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku
oceny budżetu w kontekście jego oddziaływania na rozwój miasta. RIO
dokonuje oceny technicznej, nie badając efektywności wydatków. Ta z kolei ma
dla nas i mieszkańców fundamentalne znaczenie.
Bardzo często Pan i Pana administracja chwalicie się pozyskaniem środków
unijnych i rozmachem inwestycji realizowanych w Kielcach. I właśnie ten
rozmach jest naszym coraz większym zmartwieniem. Często brakuje
racjonalności i logiki w tych inwestycjach. Dotacja unijna nie może być
argumentem na brak oszczędności a niestety taki notorycznie jest używany.
Chociażby dlatego, że koszt inwestycji powiększa także nasz wkład własny,
nawet jeśli stanowi on 15 bądź 25 % to w globalnym rozrachunku daje duże
kwoty. Poza tym środki unijne to nie są pieniądze niczyje jak zwykło się
powszechnie uważać. Praktykę „gigantomanii" w mieście widać już od dawna,
poczynając od wyjątkowo drogich latarni i koszy na rewitalizowanym
fragmencie ulicy Warszawskiej. Jednak wszelkie rekordy pobił Pan w ubiegłym
roku, realizując inwestycję sławnych na całą Polskę kieleckich przystanków.
Pomijam złą sławę jaką okryło się nasze miasto, choć to z pewnością nie dodało
Kielcom chluby. Pewnie długo można by rozmawiać nad kosztem i niebagatelną
ceną, ale panie Prezydencie, ja częściowo przyjmuję argument o zakresie
realizacji tej inwestycji, i fakt, że w takim powszechnym, medialnym odbiorze
często przewijało się, że to są tylko wiaty przystankowe, jako radni, którzy
wnikliwie analizują budżet mamy świadomość jaki był zakres tej inwestycji
i z jakich powodów ona mogła kosztować tyle, a nie mniej. Natomiast w tym
przykładzie niepokojące są bardziej inne rzeczy. Fatalny, nie po raz pierwszy
nadzór nad realizacją tej inwestycji. Opieszałość wykonawcy czy zakrawające
o żart poszukiwania robotników na tych przystankach. Pewnie pamięta pan taką
medialną akcję, że wszyscy kielczanie szukają robotników, którzy remontują
nam przystanki. Przez nieudolność Miejskiego Zarządu Dróg przez wiele
miesięcy kielczanie broczyli w błocie, mokli i żyli w chaosie komunikacyjnym.
Pana reakcja? Pozostawiająca wiele do życzenia. Nie wspomnę
o konsekwencjach wobec winnych tego zamieszania urzędników. Ale czy
wykonawca zapłacił kary umowne za opóźnienia w realizacji inwestycji? Jeżeli
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tak to w jakiej kwocie!? No i w końcu same przystanki i ich funkcjonalność.
Mieszkańcy niestety nie przestali moknąć. Nadal w deszczową pogodę, mimo że
inwestycja jest już oddana i zrealizowana mieszkańcy pod wiatami
przystankowymi stoją pod parasolami. Nie przyjmuję do wiadomości
powtarzanego przez Pana argumentu, że wiaty projektowali profesjonaliści,
a projekt został wyłoniony w drodze konkursu. Jak coś jest niefunkcjonalne, to
nawet jak kosztowało 32 min zł i robili to utytułowani architekci,
niefunkcjonalnym pozostanie.
Te przystanki to taki dobitny przykład na często panującą w mieście byłejakość,
w tym przypadku wyjątkowo drogą byłej akość. I to naprawdę nie ma znaczenia,
że byłej akość za unijne pieniądze. Fuszerka to fuszerka.
0 ile nie brakuje Panu rozmachu to jednak często brakuje panu konsekwencji.
Mam wrażenie, że lubuje się Pan w takich doniosłych projektach, a brakuje
dbałości o drobne sprawy, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Kilka przykładów z ubiegłego roku. Od blisko dwóch lat trwa szukanie sposobu
na rozwiązanie bezpieczeństwa osób przebywających na kieleckim Rynku. Miłe
miejsce, latem tętni życiem, a wciąż mamy problem z kierowcami, którzy
szarżują północną pierzeją Rynku. Po kilku zmianach koncepcji ja się bardzo się
ucieszyłam, że w Kielcach ma szansę powstać pierwszy woonerf. Inne miasta od
dawna świetnie testują takie rozwiązania. I to jest wspaniały kompromis, nie
wyłączamy z ruchu ulicy a jednak dedykujemy je w pierwszej kolejności
pieszym. I co? I nic. Po szumnych zapowiedziach wciąż mamy tam głównie
amatorów szybkiej jazdy. Z dumą otwierał Pan wyremontowany Rynek bodajże
w 2010 roku, a po 6 latach jego funkcjonowania nie potrafi Pan zapewnić
pełnego komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców, którzy
chcą na Rynku przebywać. Mam nieodparte wrażenie, że „drobne" sprawy nie
spędzają Panu snu z powiek. Ba, społeczne, oddolne inicjatywy i oczekiwania są
raczej strapieniem niż szansą na budowanie realnej wspólnoty. To chyba
największa bolączka Kielc - brak otwartości na społeczeństwo obywatelskie
1 lokalne, oddolne inicjatywy. W naszym mieście, mam wrażenie, że tak
o wszystko trzeba toczyć walkę. Tak było z inwestycją przebudowy ulicy
św. Stanisława Kostki. Jakie było założenie? Wyciąć zieleń, poszerzyć ulicę,
zwiększyć ilość miejsc parkingowych. Kto miał inne zdanie, traktowało się go
wrogo. O dziwo ludzie stamtąd znaleźli sposób na Pana urzędniczą skostniałość.
Pozytywna walka, uprzejmość, kultura, uśmiech. I panie Prezydencie,
paradoksalnie oddał im Pan przysługę. Dziś oprócz tego, że obronili tą urokliwą
alejkę mają wspólnotę sąsiedzką, która się zintegrowała i dalej im się chce
walczyć o przestrzeń, która ich otacza. Ale panie Prezydencie, czy nie wolałby
Pan być bardziej pozytywnym bohaterem tej historii? Naprawdę da się! Trzeba
po prostu polubić swoje miasto, czasem wyjść na spacer, nie tylko taki
pokazowy, przed referendum.
Budżet 2015 roku to kolejny już w którym zapisano wpływy ze sprzedaży spółki
Korona Kielce. Zapis, którego kolejny rok z rzędu nie udało się Panu
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zrealizować. Być może uzna Pan dziś, że ta krytyka w przededniu realizacji
umowy z Senegalczykami jest nie na miejscu. Ale nie ma Pan racji. Czy nie na
miejscu była krytyka gdy prawie sprzedawaliśmy spółkę Panu Grajewskiemu,
dobijaliśmy targu z AS Romą czy z Panem Meresińskim. Myślę że o tym nam
jeszcze dzisiaj przyjdzie dyskutować. Nie może Pan mieć poczucia, że krytyka
jest krzywdząca i niesprawiedliwa. Bo znacznie bardziej niesprawiedliwe
i nieuczciwe jest mamienie kielczan kolejnymi potencjalnymi inwestorami. Co
prawda zmienił się styl. Dziś oferenci to kulturalni panowie w garniturach a nie
anonimowy jegomość w jeansowej koszuli. Niestety w ostatecznym
rozrachunku i interesie miasta liczy się przede wszystkim efekt a nie styl. Fakt,
że cała zabawa w poszukiwania sponsora, negocjacje z nim są tak niejasne
i podejrzane, jest najlepszym argumentem za tym, że samorząd, mający
obowiązek działać transparentnie, nie powinien prowadzić takiej działalności.
Może i powinien, w tym przypadku, sport i klub, który jest wizytówką miasta,
wspierać, ale nie - być jego właścicielem, zarządcą i menedżerem. Bo Warn to
po prostu, zwyczajnie nie wychodzi. Panie Prezydencie bardzo szczerze
trzymani kciuki za powodzenia Pana najbliższych planów związanych z Koroną.
Ale proszę nie oczekiwać, że przestaniemy być w tej sprawie dociekliwi i przez
przykre doświadczenia po prostu nieufni.
W ostatnich latach jedną z bardziej chwalonych inicjatyw w mieście jest
działalność Kieleckiego Parku Technologicznego. Doceniamy jego
przedsięwzięcia, inwestycje a przede wszystkim dzięki jego działalności
rewitalizację tamtego obszaru Kielc. Ale warto już dziś zastanowić się nad
przyszłością tej jednostki i finansowaniem po zakończeniu szerokiego
strumienia unijnego wsparcia. Mamy też wątpliwości co do efektu przyciągania
przedsiębiorców. Owszem w KPT jest ich sporo i korzystają z wielu
preferencyjnych warunków. Warto jednak przeanalizować skąd się tam wzięli.
W dużej mierze z innych części miasta. Zdarza się, że to firmy, które
funkcjonowały na kieleckim rynku przez wiele lat, ale po drobnych zmianach
formalnych startują jako nowe firmy w Kieleckim Parku Technologicznym.
Chyba nie o taki rozwój przedsiębiorczości nam chodzi. Park stał się także nie
do końca uczciwą konkurencją dla kieleckich deweloperów, którzy coraz
częściej nie są w stanie wynająć w mieście powierzchni biurowych. Jednych
przedsiębiorców się wspiera, jednocześnie kładąc pod nogi kłody innym.
Z jednego doświadczenia bez wątpienia mogą korzystać inne jednostki miejskie
- z umiejętności marketingowe - PR'owskich pracowników Parku. Gdyby
takich specjalistów zatrudnił Pan do promocji Miasta, z pewnością
uniknęlibyśmy wielu kryzysów medialnych.
Z wielu powyższych przykładów wyłania się przykry obraz władzy, takiej
dalekiej od obywatela. Trochę jak rządzenie z oblężonej twierdzy. Ta opinia nie
może się jednak przekładać się na całą podległą Panu administrację. Na
docenienie zasługuje fakt coraz lepiej przygotowanych i prowadzonych
konsultacji społecznych. W ubiegłym roku rozpoczęły się dyskusje na temat
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dwóch ważnych miejskich inicjatyw: systemu parkingów osiedlowych
i zagospodarowania Skweru im. Ireny Sendlerowej. W wielu z tych spotkań
osobiście brałam udział i muszę wyrazić ogromne uznanie wobec fachowości
i cierpliwości Pana pracowników. Strona internetowa, foldery informacyjne,
umiejętne zaangażowanie mediów, a przede wszystkim wyjście do ludzi. To
głównie działania Wydziału Spraw Przestrzennych i dyrektora Hajdorowieża,
ale dobry przykład idzie dalej. Dzięki otwartości na opinie z zewnątrz Wydział
Zarządzania Usługami Komunalnymi zrealizuje inwestycje modernizacji,
a praktycznie budowy nowego placu zabaw na skwerze Szarych Szeregów. To
efekt ubiegłorocznych konsultacji i nowego, kreatywnego spojrzenia
i otwartości na zewnątrz. Przypomnę, że to jest częściowo efekt akcji kieleckiej
Gazety Wyborczej, która właśnie zapytała mieszkańców jak oceniają
infrastrukturę placu zabaw i spytała jakie w tym zakresie mają oczekiwania.
Panie Prezydencie, bez zaangażowania mieszkańców nigdy nie zbudujemy
nowoczesnego samorządu.
Panie Prezydencie ochoczo i szczerze chwalę Pana za budżet obywatelski. Ma
swoje mankamenty ale idea w Kielcach naprawdę się przyjęła. To prawda
powinniśmy przyjmować budżet obywatelski uchwałą Rady Miasta a nie
zarządzeniem ale jest to minus do przeżycia. Po pierwszej edycji, co się bardzo
chwali, zwiększył Pan pulę budżetu obywatelskiego z 3 do 5 min zł. Kolejno
udało się podzielić projekt na małe i duże koncepcje i w końcu zapisać warunek
ogólnodostępności. Kosztowało nas to, i mnie osobiście, sporo zabiegów ale się
udało. Obawiam się jednak, że musimy poważnie przemyśleć jego konstrukcję.
Budżet obywatelski nie może w wiodącej części realizować polityki inwestycji
w szkolna infrastrukturę sportową. Nie może angażować uczniów w bezmyślne
zbieranie podpisów. Warto pomyśleć o edukacji obywatelskiej przy okazji tego
przedsięwzięcia. Warto zastanowić się nad koncepcja podziału środków na
przykład na dzielnice. Zastanówmy się nad tym zawczasu bo obawiam się, że
w przyszłym roku naprawdę nie będzie za co chwalić już panie Prezydencie.
I na koniec apel. Proszę Pana Panie Prezydencie, niech Pan się wzniesie ponad
swoje urazy i opinie swojego politycznego zaplecza. Może być Pan
pozytywnym bohaterem dla tych młodych ludzi, którzy dzisiaj przyszli na sesje.
Bo naprawdę warto. Oni zapamiętają Pana jako otwartego człowieka a nie
zamkniętego w gabinecie biurokratę. Naprawdę czasem warto wsłuchać się
w oczekiwania ludzi i stwierdzić, że nie mają złych intencji, tylko podobnie jak
wielu z nas chce rozwijać to miasto.
Panie Prezydencie, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej nie wprowadził
dyscypliny w tym głosowaniu. Pewnie, jak się pan domyśla, w związku
z powyżej przytoczonymi argumentami jest nam trudno pozytywnie ocenić to,
jak budżet 2015 roku stymulował rozwój naszego miasta.

55

Do pkt. IS.l.b
Przewodniczący Kluby Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan
Dawid Kędziora
Szanowni państwo, szanowny panie Prezydencie. Dyskutując nad wykonaniem
powierzonego panu planu budżetu za rok 2015 jednomyślnie uznaliśmy, że
aspekt formalny jego wykonania nie budzi większych zastrzeżeń. Co potwierdza
opinia RIO i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce. Świadczy o tym też,
także ponad 90% jego wykonanie. W naszej ocenie decyzja nad udzieleniem
panu Prezydentowi Lubawskiemu absolutorium nie powinna jednak jedynie
ograniczać się do strony formalnej, bo za to są odpowiedzialni zatrudnieni
w Urzędzie specjaliści. Uważamy, że rolą pana Lubawskiego, jest
przygotowanie i wykonanie budżetu, który równoważy potrzeby wszystkich
środowisk reprezentujących mieszkańców. Z przykrością jednak stwierdzamy,
że mimo wielu zapewnień, rozmów, inicjatyw, potrzeby przedstawiane przez
naszych i wielu innych radnych nie znalazły żadnego odzwierciedlenia
w pańskich działaniach w bieżącej kadencji, panie Prezydencie. Jako jeden
z wielu przykładów można wymienić inwestycje w obszarze oświaty i sportu,
gdzie wydatki majątkowe na ten cel realnie wynoszą około 5%. Nie pozwala to
na zaspokojenie choćby małej części zgłaszanych potrzeb. Uważamy, że brak
jest chęci lub pomysłu na zaprzestanie dalszego zadłużania miasta,
a przedstawienie prognozy jedynie potwierdza bardzo złą sytuację finansową,
przekreślającą przyszłą perspektywę rozwoju w obszarach zaniedbanych przez
wspomnianą wyżej, pańską politykę. Nie zgadzamy się na dalsze powiększanie
długu miasta, choćby przez utrzymywanie nierentownych spółek, takich jak
Lotnisko Kielce. Nie ma też naszej zgody dla braku inicjatywy w poprawie
zarządzania deficytową spółką Korona S.A. Nigdy nie będziemy bierni wobec
ignorowania potrzeb mieszkańców, którzy nie stanowią pańskiego elektoratu,
a ich uwagi i wnioski często są traktowane przez pryzmat złośliwości
urzędniczej wielu z podległych panu współpracowników. Można by tutaj
mnożyć przykłady takiego działania, choćby budowa obwodnicy w dzielnicy
Pakosz, kwestia ścieżki rowerowej przy ulicy Sukowskiej, boiska na osiedlu
Dąbrowa, rewitalizacja okolic Silnicy, często zgłaszany rozdźwięk
w pozwoleniach i warunkach wydawanych na linii Urząd Miasta Kielce Wodociągi, czy także brak troski o małych przedsiębiorców z całego terenu
miasta. Ostatni problem dotyczy podpisania niekorzystnej umowy na osiedlu
Podkarczówka, która w konsekwencji, w sposób krzywdzący wiąże się
z koniecznością wypowiedzi najmu wielu podmiotom pracującym z dziećmi
i młodzieżą. Dlatego w tym miejscu gratulujemy dobrze wykonanej pracy pani
Skarbnik oraz wszystkim pracownikom merytorycznie zaangażowanym
w kwestie formalne, związane z wykonaniem budżetu. Bo to wyłącznie ich
zasługa. Oceniając jednak prowadzony z panem dialog, oraz rzucane bez
pokrycia obietnice, podobnie jak blisko 28 tysięcy naszych mieszkańców,
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uważamy za dyskusyjne udzielenie panu absolutorium, ale mamy nadzieję, że
sytuacja ta skłoni pana choćby do krótkiej refleksji, że jest realna potrzeba
zmiany w pańskim podejściu do dobra, dla dobra, dla zrównoważonego rozwoju
miasta Kielce i jego mieszkańców.
Do pkt. IS.l.c
Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech
Lubawski, pan Witold Borowiec
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Pani Skarbnik, Wysoko Rado,
Szanowni Państwo
W imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski
w pierwszej kolejności chciałbym przekazać Państwu kilka istotnych informacji,
również liczbowych charakteryzujących budżet miasta za 2015 rok.
29 grudnia 2014 roku uchwaliliśmy budżet ogółem w kwocie ponad
1.138 milionów złotych. W ciągu roku budżetowego podjęliśmy 14 uchwał,
a Prezydent Miasta wydał 92 zarządzenia, którymi zostało dokonanych wiele
zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków, przychodów jak i rozchodów
budżetu za 2015 rok.
Plan dochodów zmniejszyliśmy o ponad 145 milionów złotych, a wydatków
o prawie o 124 min zł.
Plan dochodów bieżących został wykonany w 100%, a jego struktura nie
zmienia się od wielu lat. Największy udział w nim mają dochody własne prawie 27 %, a subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi niecałe 14%.
Dochody własne w 2015 roku były wyższe niż te z 2014 roku o ponad 29 min
zł. Stało się to głównie za sprawą wyższych wpływów z podatku VAT, ale też
większych niż w 2014 roku dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku
dochodowym.
Podatki i opłaty lokalne, które stanowią prawie 19% dochodów bieżących
zostały zrealizowane w kwotach wyższych niż zaplanowane o 2,2%, w tym
podatek od nieruchomości, środków transportu i czynności cywilnoprawnych.
Kolejny raz z rzędu poważny udział w podatkach i opłatach mają opłaty z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi, których realizacja jest wyższa od
planu o ponad l min zł.
W pozostałych dochodach własnych znaczący wpływ mają środki ze sprzedaży
biletów w komunikacji miejskiej, ale w roku 2015 były niższe niż w roku 2014,
co wynikało z wprowadzonych nowych korzystnych zasad sprzedaży biletów
dla pasażerów.

Duży udział w dochodach własnych mają również wpływy z najmu lokali
mieszkalnych i użytkowych oraz wpływy z odpłatności pensjonariuszy w DPSach.
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W strukturze dochodów majątkowych największy udział, ponad 85%, mają
płatności oraz dotacje otrzymywane w związku z realizacją projektów
z udziałem środków unijnych.
Trzeba pamiętać, że ta struktura jest charakterystyczna dla ostatnich kilku lat
i podobnej będzie można oczekiwać dopiero za 2-3 kolejne lata w związku
z wejściem nowej perspektywy finansowej.
Wydatki budżetu za 2015 rok wykonano w 97 % planu po zmianach.
Tradycyjnie największy udział mają wydatki na oświatę i wychowanie, pomoc
społeczną, a kolejne na transport i łączność.
Prawie w 47% wydatki zostały sfinansowane bieżącymi dochodami własnymi,
ponad 21% sfinansowano z subwencji ogólnej, a 11% wydatków udało się
pokryć z dotacji celowych z budżetu państwa.
Płatności europejskie pokryły 9% wydatków, a kredyty i pożyczki 7%
wydatków ogółem.
Jeśli chodzi o wydatki bieżące to z uwagi na usługowy charakter administracji
publicznej ponad 45% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, prawie
32% przeznacza się na dotacje, 12% na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
a l ,7% to wydatki na obsługę długu.
Plan wydatków majątkowych zrealizowano w niecałych 95%.
Najwięcej środków wydatkowano na transport tj. na zadania realizowane przez
ZTM (około 42%).
Prawie 30 % zostało wydatkowane przez KPT i Geopark Kielce, a w dalszej
kolejności w gospodarce mieszkaniowej 7,7% i w kulturze fizycznej 5,3%
wydatków ogółem. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na wkład na
wieloletnie projekty realizowane przy współudziale środków z Unii
Europejskiej, prawie 200 milionów złotych.
Rok 2015 to kolejny, w którym wydatki rosną wolniej od dochodów miasta. Jest
to rezultat systematycznego dobrego zarządzania finansowego i operacyjnego
miastem.
Na uznanie zasługuje ostrożna i odpowiedzialna polityka Władz Miasta
w ograniczaniu wzrostu wydatków w najbardziej kosztownych obszarach
działalności, ma to bezpośredni wpływ na płynność finansową miasta.
Wszystkie te dobre strony zostały zauważone i docenione przez firmę ratingową
Fitch, która oceniając między innymi rok 2015 podniosła ratingi dla naszego
miasta.
Podniesienie ratingów odzwierciedla poprawę wyników operacyjnych miasta
i mocne wskaźniki zadłużenia wynikające z dobrego zarządzania i rosnącej
gospodarki krajowej.
Wniosek o udzielenie samorządowego absolutorium został sformułowany
i przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a wcześniej wraz
z opinią z wykonania budżetu za 2015 rok został zaprezentowany i przyjęty
w głosowaniu jawnym większością, przy jednym głosie wstrzymującym przez
Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kielce. Wniosek uzyskał również pozytywną
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opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jednoznacznie wynika z niej, że
Prezydent Kielc Pan Wojciech Lubawski w pełni zasługuje na udzielenie mu
absolutorium za 2015 rok.
Szanowni Państwo!
To tylko liczby i opinie z wykonania budżetu za 2015 rok, ale najcenniejszą
ocenę z zarządzania Miastem wystawili Panie Prezydencie Kielczanie, którzy
12 czerwca br. nie skorzystali z przysługującego im przywileju obywatelskiego
i nie wzięli udziału w referendum lokalnym.
Jesteśmy jako Klub Radnych P.S-W.L przekonani, że Ci którzy w tym
referendum uczestniczyli już niedługo zweryfikują swoje stanowisko
korzystając, z mądrości cytatu „Po czynach ludzi poznacie".
Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski będzie w całości głosowało za
udzieleniem Panu absolutorium z wykonania budżetu Naszego Miasta za 2015
rok.
Do pkt. IS.l.d
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław
Karyś
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni,
Szanowni Goście!
Dzisiejsza sesja stanowi formalne zamknięcie roku 2015. Naszym zadaniem jest
ocena działań Prezydenta związanych z wykonaniem Budżetu Miasta za rok
2015. To dzisiaj po dyskusji zadecydujemy o udzieleniu Prezydentowi Miasta
Absolutorium.
Ta ocena i związana z nią decyzja wymaga, jak co roku zapoznania się radnych
z dokumentami, które obrazują pracę Prezydenta w roku 2015.
Pragnąc obiektywnie ocenić te działania poddaliśmy analizie m.in. takie
dokumenty jak:, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2015 rok,
Informacje o stanie mienia komunalnego, Opinię niezależnego biegłego
rewidenta przygotowaną dla Rady Miasta Kielce, Opinię Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kielce o wykonaniu Budżetu Miasta a także opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
Przyjrzyjmy się pokrótce danym przedstawionym w dokumentach obrazujących
to, co w ramach obowiązującego budżetu zostało wykonane w roku 2015.
Zacznę od dochodów.
Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 1.091.056.437,49
zł, co stanowiło 99,3% planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów
obejmowała dochody bieżące, które na plan 961,645,273 zł wykonano w kwocie
962.023.139,62 zł, tj. 100,0% planu oraz dochody majątkowe, które na plan
136.614.388 zł wykonano w kwocie 129.033.297,87 zł, 94, 5 % planu.
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Główne źródła dochodów w roku 2015 to dochody własne 559.882.218,00 zł
subwencja ogólna 256.929.020,00 zł i dotacje celowe z budżetu państwa
131.574.062,54 zł.
Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2015r. wyniosło 559.882.218,00 zł,
tj. 100,5% planu po zmianach i było wyższe od planowanego o kwotę
2.880.525,00 zł. W porównaniu do wykonania z 2014r. nastąpił wzrost o 5,5%,
tj. o kwotę 29.162.452,47 zł. Wzrost dochodów w 2015r. w porównaniu z 2014
r. spowodowany był m.in. wyższymi wpływami z tytułu zwrotu przez Urząd
Skarbowy podatku VAT o łączna kwotę 10.445.690,09 zł. Ponadto, uzyskano
większe niż w 2014r. o kwotę 8.410.600,74 zł dochody z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego.
Główne źródła dochodów własnych stanowiły:
1. podatki i opłaty, które po zmianach na koniec roku 2015, wykonano
w wysokości 177.051.092,20 zł a więc w porównaniu do roku poprzedniego
nastąpił wzrost o 3.345.950,03 zł.
Należy podkreślić, że największe dochody uzyskano z tytułu:
l/ podatku od nieruchomości. Dochody te wykonano w wysokości
99.347.292,12 zł, Poziom wykonania w 2015 roku stanowi 56,1% dochodów
z podatków i opłat ogółem oraz 17,7% wszystkich dochodów własnych. Należy
zwrócić uwagę, że dziesięciu największych podatników podatku od
nieruchomości wpłaciło 26.497.879,00 zł, co stanowi 26,7% ogólnych wpływów
z tego tytułu.
Wyższe wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych, w stosunku do
wykonania 2014 roku, spowodowane były opodatkowaniem
nowo
wybudowanych obiektów mieszkalno - usługowych, a także podjęciem
skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.
21 opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, Plan dochodów
z tego tytułu wykonano w wysokości 30.906.391,59 zł, tj. o 906.391,59 zł
więcej niż zaplanowano. Natomiast w stosunku do wykonania roku 2014
nastąpił ich spadek o 461.844,11 zł, co wynika m.in. z tendencji wzrostowej
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców Kielc, za którą
pobierane są niższe opłaty.
3/ podatku od czynności cywilnoprawnych Plan dochodów z tego tytułu
wykonano w wysokości 10.912.935,29 zł, co stanowi 100,2%
4/ podatków od środków transportowych. Dochody wykonano w wysokości
5.650.036,99 zł, co stanowi 104,6% planu. Poziom wykonania dochodów
z podatku od środków transportowych w 2015 roku stanowi 3,2% dochodów

z podatków i opłat ogółem. W stosunku do wykonania 2014 roku nastąpił

ogólnie wzrost poziomu tego podatku o 112.452,73 zł.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym
źródłem dochodów własnych Miasta. Plan został przyjęty na podstawie
pisemnej informacji Ministra Finansów (PIT) oraz własnych szacunków
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w oparciu o prognozę przedstawioną przez Urzędy Skarbowe (CIT). Plan
wynoszący 239.793.609 zł, został wykonany 100,0%.
3. Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 143.018.447,84 zł, tj. co
stanowi 99,3% planu. W stosunku do wykonania 2014r., nastąpił wzrost o kwotę
17.405.901,70 zł Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł, po
zmianach 256.929.020 zł i został wykonany w 100,0% we wszystkich jej
częściach.
Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany
w 99,4%, tj. w kwocie 131.574.062,54 zł.
Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości 136.614.388 zł,
wykonano w kwocie 129.033.297,87 zł (94,5% planu).
W tym:
l/ dochody własne wykonano w kwocie 12.549.400,53 tj, 70,7% planu.
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu sprzedaży
nieruchomości komunalnych, sprzedaży mieszkań komunalnych i sprzedaży
lokali użytkowych.
21 Dotacje celowe z budżetu państwa 2.943.942,12 zł tj.: 99,9% planu
3/ Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe
otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy
o finansach publicznych na kwotę 110.257.605,13 zł - 100% planu
4/ Pozostałe dochody stanowiły 3.282.350,09 zł - 57,9% planu
Przejdźmy do analizy wydatków budżetowych:
Wydatki budżetu Miasta w 2015 r. wykonano w wysokości 1.204.233.355,27 zł,
tj. 97,1 % planu po zmianach.
Ogólna kwota wydatków obejmowała:
l/ wydatki bieżące, które na plan 919.227.196 zł wykonano w wysokości
900.507.948.13 zł, tj. 98,0%
21 wydatki majątkowe, które na plan 321.341.223 zł zrealizowano w wysokości
303.725.407.14 zł, tj. 94,5% planu.
Z analizy wydatków budżetowych w/g poszczególnych działów wynika, że
najwięcej środków wydatkowano na zadania w zakresie oświaty tj. w dziale
oświata i wychowanie - 312.759.021,72 zł i edukacyjna opieka wychowawcza 37.110.228,83 zł, co stanowi 29,1% ogółu wydatków. W następnej kolejności
należy wymienić wydatki na Transport i łączność -226.237.694,84 zł (18,8%
ogółu wydatków), oraz Pomoc społeczną - 196.522.537,88 zł (16,3% ogółu
wydatków).
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 919.227.196,02 zł, zrealizowano
w wysokości 900.507.948,13 zł, tj. 98,0% planu po zmianach
Plan wydatków majątkowych, ogółem 321.341.223 zł, zrealizowano
w wysokości 303.725.407,14 zł, tj. 94,5%
W 2015 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane
z transportem i łącznością. Te zadania realizowane były przede wszystkim przez
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Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego - wydatkowano na nie
126.364.011,95 zł, co stanowiło 41.6% ogółu wydatków majątkowych oraz na
działalność usługową realizowaną przez Kielecki Park Technologiczny
i Geopark Kielce, na które wydatkowano łącznie 90.088.471,40 zł, co stanowiło
29,7% ogółu wydatków majątkowych. Znaczne środki wydatkowano również na
działania realizowane w ramach gospodarki mieszkaniowej (7,7% ogółu
wydatków majątkowych) i kultury fizycznej (5,3% ogółu wydatków
majątkowych).
Warto zauważyć, że najwięcej środków zostało przeznaczonych na realizację
wieloletnich projektów, współfmansowanych środkami z Unii Europejskiej, na
które wydano łącznie 199.580.629,44 zł, co stanowi 97,9% planu po zmianach.
W ramach przedsięwzięć współfmansowanych środkami z UE przeważały
przedsięwzięcia realizowane środkami z Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej, na które wydatkowano 160.694.930,95 zł. Znaczne środki
wydatkowano również na przedsięwzięcia współfinansowane środkami
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na które wydano
32.852.936,03 zł.
Pozostałe środki wydano głównie na inwestycje r realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Podsumujmy.
Różnica między dochodami a wydatkami za rok 2015 stanowiła deficyt
i wynosiła na dzień 31-12-2015 rok 113.176,917,78 zł. Uwzględniając
przychody w wysokości 174.390.442,68 zł i rozchody w wysokości
35.375.912,40 miasto uzyskało wynik finansowy na poziomie 25.837.612,50 zł.
Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2015 rok wyniosło 665.102.419,60 zł
i wzrosło w stosunku do roku 2014 o kwotę 95.850.701.60 zł. Mimo wzrostu
zadłużenia uważamy, że powyższa kwota nie stanowi niebezpieczeństwa dla
funkcjonowania miasta w kolejnych latach, a zaciągnięte zobowiązania były
konieczne dla realizacji podjętych wcześniej inwestycji.
Na koniec pragnę zwrócić się do tych z państwa na sali, którzy być może
uważają że cytowanie liczb i wymienianie kolejnych pozycji sprawozdania
z wykonania budżetu miasta jest niepotrzebne, wtórne, a być może bezcelowe.
Jeżeli tak jest to nie macie państwo racji. Uczyniłem to z pełną premedytacją, bo
właśnie ta wyliczanka te kolejne liczby i procenty przedstawione kolejnych
dokumentach, a zacytowane tu przez panią Skarbnik, a następnie przeze mnie
świadczą najlepiej o prawidłowości działań i profesjonalizmie wykonanego
budżetu. Profesjonalizmie Prezydenta Miasta i jego służb.
O solidnej pracy i właściwym wykonaniu nałożonych na Prezydenta Miasta
obowiązków świadczą również pozytywne opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Niezależnego Biegłego
Rewidenta.
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Dlatego też Radni Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość" zagłosują za
udzieleniem Prezydentowi Miasta Panu Wojciechowi Lubawskiemu
Absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Miasta Kielce za rok 2015. Dziękuje.
Do pkt. IS.l.e
Przewodnicząca Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pani
Joanna Grzela
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo!
Po raz kolejny mamy odnieść się do sprawy, co do której faktycznie nie
pozostawia się nam radnym, praktycznie żadnej możliwości - jeżeli nie
krytycznej, to przynajmniej pragmatycznej oceny. O absolutorium decydują tak
naprawdę przepisy prawa, które nie przewidują formalnej oceny włodarza
miasta jako zarządzającego i kierującego polityką finansową, a jedynie czystej
matematyki i zgody pomiędzy „mieć a wydać". Nie jest to zatem absolutorium
dla Prezydenta, a absolutorium dla służb finansowych, co wielokrotnie, także
i dziś było podnoszone. Nie jest to ocena merytoryczna pozycji budżetowych,
ich celowości i gospodarności, a sucha, techniczna ocena „słupków".
Można to spłycić do sposobu rozliczenia namiestnika carskiego, który
raportował carowi: „tysiąc rubli w złocie otrzymałem, tysiąc rubli w złocie
wydałem". I koniec.
Powtarza się zatem po raz kolejny pytanie o istotę absolutorium, o rolę radnych
na sesji absolutoryjnej, skoro główną, wiążącą i decydującą ocenę czynią organy
nadzoru terytorialnego w zakresie spraw finansowych. A te orzekły, że pod
względem legalności i rzetelności nie mają zastrzeżeń do realizacji budżetu. I to
jest tak naprawdę, zgodnie z niedoskonałym według Nas w tym zakresie
prawem, podstawa do oceny.
Cóż zatem mogła zrobić Komisja Rewizyjna? Opracować projekt pozytywnej
uchwały, gdyż nie może dyskutować z opinią instytucji ustawowej i fachowej.
Tak więc na dobrą sprawę można by tę sesję skrócić, szybko wysłuchać opinii
i projektów uchwał, przegłosować „za" i cieszyć się ze spełnionego obowiązku.
Ale czy dobrze spełnionego? Czy ta sesja jest tylko technicznym wypełnieniem
procedury, czy może istotą absolutorium powinna być szersza ocena
działalności Prezydenta miasta w poprzednim roku, jego polityki finansowej
w aspekcie celowości, gospodarności, zaspokajania oczekiwań potrzeb
mieszkańców oraz realizacji rzeczywistych potrzeb miasta. Ja, panie Piotrze
przepraszam, wybiorę tę drugą opcję.
Pozwólcie państwo kilka uwag odnośnie minionego roku, ale także spraw, które
przenoszą się na bieżący.
Szanowni Państwo!
Podczas sesji budżetowej zgłaszaliśmy jako Klub SLD uwagi, wnioski
i postulaty. Większość z nich dotyczyła:
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-

gospodarki
mieszkaniowej,
w tym budownictwa
socjalnego
i komunalnego
- zrównoważonego rozwoju poszczególnych dzielnic, w tym peryferyjnych
części miasta
- rozważnych i oczekiwanych inwestycji drogowych
- środków inwestycyjnych dla oświaty
- infrastruktury sportowej
- budżetu obywatelskiego
- Spółki Korona.
Oceniliśmy wówczas przedstawiony budżet jako kolejny plan finansowy, a nie
jako prorozwojową i prospołeczną perspektywę. Efektem było wstrzymanie się
od głosu. Trudno zatem teraz odnosić się Nam z aprobatą do sprawozdania
z jego realizacji oraz do jego akceptacji.
Wiele emocji wzbudzają zrealizowane inwestycje. Pozwolę sobie choć na jeden
przywoływany już wcześniej przykład. Budowa sławnych już w całej Polsce
przystanków autobusowych (średnia cena poprawy ok. lOOmb nawierzchni oraz
wybrukowania kostką niewielkiego obszaru i postawienie wiaty o wątpliwych
walorach, to cena jednego domu jednorodzinnego). To dużo, zbyt dużo!. Pani
Agata Woj da mówiła o deszczu i o tym, że wiaty nie chronią przed tym
deszczem. Ja doświadczyłam zgoła innego doświadczenia. Otóż będę może
mało techniczna, rura oparzyła moją nogę podczas upałów. Więc ten przystanek
pełni rzeczywiście niespotykaną funkcję, rzekła bym.
Jeszcze nie przeminął zapach tych inwestycji, a już miasto szykuje się do
wydawania kolejnych środków, chyba troszkę lekką ręką. Planuje się budowę za
olbrzymie pieniądze parkingów osiedlowych. Mieszkańcy do końca nie wiedzą
czy te parkingi mają być dla nich, czy też, tak jak na Bukówce, mają być
parkingami wjazdowymi. Tymczasem choćby tegoroczne wnioski do budżetu
obywatelskiego pokazały, że kielczanie chcą w swoich osiedlach nowe
wielofunkcyjne boiska i place zabaw, a nie wielopiętrowych, betonowych
konstrukcji. Stanowisko osób realizujących ten planowany projekt przypomina
trochę historię koloru samochodu marki Ford.
Zastępca Prezydenta przedstawił ostatnio perspektywę
wydatkowania
olbrzymich środków na kolejne inwestycje. Środków unijnych. Przypomnę naszych wspólnych europejskich środków. Tu trzeba też ogromnego udziału
własnego. Posiadanego, a nie pożyczanego. Życie na kredyt, kolejne zadłużenie
doprowadziło już niejedno społeczeństwo do kryzysu. Skutki tego z 2008 roku
odczuwamy do dziś. A jaki mamy dług? Ile budżetów go spłaci. I kiedy? Można
przyjąć zasadę rozumowania, że tylko bogaty kupuje tanio, bo biednego na to
nie stać. Owszem, rynek dyktuje ceny, ale filozofia inwestycji polega również
na gospodarskim spojrzeniu. Ma być zarówno dobrze, jak i realnie cenowo. Bo
pozostanie wrażenie lekkiej ręki, mimo tego , że procedury się zgadzają. Tylko,
że miasto żyje póki co na „kredyt" i to stale rosnący.
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Mieliśmy już rozdęte, rozdmuchane i budowane z rozmachem inwestycje,
chociażby te drogowe. Skierowany przez centrum ruch tranzytowy, obudowanie
ciągów drogowych skrytykowanymi przez NIK ekranami, wyniszczenie małego
biznesu zlokalizowanego za nimi, a przede wszystkim niezakończenie pod
względem drogowym. Skrzyżowanie ulic l Maja i Gosiewskiego na moście, to
wyzwanie dla wytrawnych kierowców, nie mówiąc o plastikowych,
prowizorycznych, tymczasowo-stałych barierkach czy płotach w narodowych
barwach.
Szykuje się nam kolejną kontrowersyjną, tym razem przebudowę Witosa do
Szybowcowej, jednocześnie odkładając w czasie tak potrzebny, łącznik OrkanaZagnańska. W tym przypadku, to „czekanie na Godota" może oznaczać
zablokowanie tej inwestycji drogowej przez developerów, którzy aktualnie
budują tam kolejne dwa bloki.
Dalej nierozwiązany problem południowej obwodnicy Kielc, dalej byłejakość
robót. Ze zdumieniem przeczytałam jeden z komentarzy rzecznika Miejskiego
Zarządu Dróg, który stwierdził, że pękający most na ulicy Żelaznej to jest taki
standard. Za to planuje się najwyższe wieżowce, mosty, estakady itp. Rozmach
- to główne motto Prezydenta Kielc. Niechby i był, ale może nie betonowy.
Pan Prezydent w swoich wypowiedziach poreferendalnych z satysfakcją
powtarzał, że zarzuty betonowania, wycinania, wyludniania są znane
i standardowe w innych miastach. I tak ma być!. Ale w innych miastach jest też
smog, patologia, chuligaństwo, bezdomność, bieda, brud itd. To znaczy, że
u Nas też? Chyba powinniśmy równać do lepszych.
Szanowni Państwo.
Wiele zastrzeżeń mamy również do konsultacji społecznych. Choć zgadzam się
z panią Agatą Woj da, wiele w tej materii się zmieniło. Jednak w dalszym ciągu
jest to zbyt mały udział wspólnoty w analizie potrzeb, planowaniu wydatków
oraz ich rozliczaniu. Brakuje mierników i analizy efektów. Brakuje udziału
młodej generacji. Tych, którzy w Kielcach pozostaną, ułożą życie, będą
korzystać z walorów miasta i spłacać jego długi. Należy więcej liczyć się z nimi,
choćby poprzez szybkie dopuszczenie do powołania Młodzieżowej Rady
Miasta.
Szanowni państwo, ja tak na marginesie, tu wiele dat podczas dyskusji padało,
od kiedy dyskusja trwa. Otóż zaskoczę was, dyskusja trwa i mam nadzieję, że
Marian Kubik potwierdzi, bo był wraz ze mną radnym - od 1994 roku. Ja, jako
najmłodsza radna, członek Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z wielkim
zapałem zabrałam się do promowania tego projektu. Wówczas usłyszałam od
jednego z urzędników, którego na szczęście, na szczęście dla tego pomysłu mam
nadzieję, nie spotykam już na korytarzach, że młodzieżowa rada miasta nigdy
nie powstanie. Żeby nie powiedzieć i nie zacytować go: „po moim trupie,
w Kielcach".
Oczekujemy pełnej transparentności. Radni, a za ich pośrednictwem
mieszkańcy, powinni wiedzieć jakie są plany krótko - i długoterminowe, jakie
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i dlaczego planujemy inwestycje, jak faktycznie wygląda gospodarka finansowa,
jakie są skutki decyzji finansowych i jakie ponosimy ich konsekwencje. Winni
jesteśmy to wyborcom, ale przede wszystkim musimy być sami przekonani co
do jakości i zasadności takiej, a nie innej konstrukcji budżetu.
Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Trudno mi poruszać dziś temat, który od lat jest rzeczywistym problemem. Ale
też light motywem kieleckiego samorządu. To Spółka Korona. Kielczanie mają
już dość napięcia wokół tego podmiotu. Mam wrażenie, że i pan Prezydent
również. Pieprz i wanilia. Od Europy po Afrykę. Ale należy być
konsekwentnym. Jeżeli do tej pory Prezydent przykrywał wszystko parasolem
ochronnym, pełną izolacją informacyjną dotyczącą kadr, finansów, planów itd.,
niedopuszczeniem do jakichkolwiek danych poza terminarzem rozgrywek, to
logicznym jest by takie stanowisko było nadal. Próby przedstawiania radnym
kolejnych osób nazywanych potencjalnymi inwestorami nic nie dają, oprócz
ogólnej, często orientalnej wiedzy. Nie powinno być zatem transferu
odpowiedzialności na radnych, bo niewiele tak naprawdę wiemy. Przede
wszystkim o gwarancjach finansowych, o ich wysokości i o opłacalności.
Wiemy jedno. Ile dotychczas kielczan kosztowały zakupy kolejnych udziałów
w tej spółce.
Reasumując, budżet to nie tylko rachunkowość. To zaspokajanie potrzeb miasta,
nade wszystko ich mieszkańców, którzy z zainteresowaniem śledzą jego kolejne
„odsłony". A to dlatego, że plan finansowy miasta to szansa i perspektywa dla
młodych, tych na liście oczekujących na mieszkanie, tych bez dostępu do
infrastruktury technicznej i drogowej. Tych bez pracy. A to dlatego, że budżet to
rozwaga i gospodarność, to stabilność i bezpieczeństwo, to odpowiedzialność za
przyszłość, spokojny i zrównoważony rozwój, a w konsekwencji wola nauki,
pracy i życia w tym mieście.
Radni klubu SLD przyjmują do wiadomości brak zasadniczych uwag
matematycznych do przedstawionego budżetu, mając jednak na uwadze swoje
stanowisko, przyjęte przy jego uchwalaniu, nie poprą wniosku Komisji
Rewizyjnej.
Dziękuję bardzo.
Do pkt. 18.2

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury, pani Regina Zapała
Panie Przewodniczący, panowie i panie radne! Chciałabym trochę w opozycji
do tych wypowiedzi, które wysłuchałam. Pochodzę z terenu, który w 1978 roku
miasto przyłączyło do siebie. To były: Niewachlów, Łazy, Posłowice,
Gruchawka. Przez dwadzieścia parę lat, miasto kompletnie nic na tym terenie
nie zrobiło. Największym problemem była kanalizacja. Do rady w 1998 roku
przyszłam po to, żeby załatwić, spowodować wybudowanie kanalizacji. Przez
całą kadencję, jako radna, nie udało mi się właściwie niczego załatwić. Dzięki
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życzliwości dzisiejszego Wiceprezydenta, pana Gruszewskiego, a ówczesnego
dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, udało się w 2001 roku
wprowadzić do budżetu kanalizację w osiedlu Łazy, Niewachlów i na tym się
zakończyło. Nie powiem już o innych sprawach, których nie dało się. Jakim
wielkim problemem było na przykład wybudowanie świateł wzbudzanych, za
którymi chodził również obecny pan Senator, ówczesny radny pan Słoń, na
ulicy l-go Maja. Praktycznie rzecz biorąc miałam poczucie, kiedy kończyła się
kadencja, totalnej bezradności, jako radna - bezradna. Nic. Nie dało się załatwić
dojazdu dzieci, autobusu do Gruchawki, bo okazało się że nie ma 3,5 km itd. itd.
Natomiast chciałam powiedzieć, że za prezydentury pana Lubawskiego, został
cały teren przyłączony, skanalizowany. Uważam to za ogromny sukces,
ponieważ ponad dziesięć lat, jako przewodnicząca budowy kanalizacji
chodziłam za tym problemem i dziękuję panie Prezydencie, bo właściwie na
ukończeniu jest cała kanalizacja. Przy czym jeszcze dodam, że plusem całej tej
inwestycji są podłączenia indywidualne. Że każdy obywatel Posłowie, Dymin,
Niewachlowa, Łazów, Gruchawki oprócz nitki głównej ma podłączenie od razu
do domu, a ponieważ mieszkam na terenie, gdzie mieszkańcy załatwiali sobie
gaz, załatwiali sobie wodę, telefon, to wiem jak to wyglądało w przypadku
innych inwestycji. Oczywiście, że wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia, ale
sukcesem, ponieważ za tym sukcesem idą następne sprawy. Całe lata słyszałam,
nie ma kanalizacji, nie może być drogi. Niby logiczne. Dlatego nie zgadzam się
z tym, ze zdaniami, które padły, ponieważ w pierwszej kadencji, w której byłam
1998-2002, na zakończenie kadencji, gdzie 35 osób, radnych, było z Sojuszu
Lewicy, a nas z tak zwanej prawej strony było 15, Zarząd miał poczucie dobrze
wykonanych zadań, ponieważ miasto nie miało zadłużenia i zero kredytu. Zero
inwestycji i zero kredytu. Nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie, żeby
dalej było tak robione. Dlatego popieram, popieram całym sercem, popieram
politykę Prezydenta Lubawskiego. W ciągu tych lat, choćby przywoływane
Herby, które były kilka razy przywoływane przez radnych, to jest
niewyobrażalna zmiana Herbów. Pracowałam na Herbach przez całe lata, jeżdżę
przez Herby i dzisiaj mogę powiedzieć, że z satysfakcją wjeżdżam w rondko na
ulicy Hubalczyków. Ja wjeżdżam w inny krajobraz, w inną sytuację. Nie będę
już wyliczać, ile Herby dostały, ale właśnie dlatego, że miasto bierze i tak jak
było podkreślane, racjonalnie, te kredyty i pilnuje spłat tych kredytów, jest to
jak najbardziej pozytywna polityka. Bez tego, miasto by się nie rozwijało. Ja,
jako, rodzinnie też, uważam, że gdybym nie brała kredytu, też moja rodzina by
się nie rozwijała. Więc jeszcze raz, popieram politykę, którą prowadzi pan
Prezydent Lubawski.
Radny Jan Gierada
Panie Przewodniczący, panie i panowie radni, panowie Prezydenci!
Na temat budżetu wszystkie Kluby powiedziały bardzo dużo. Ja, jako
niezrzeszony powiem, na pewno w czasie, i przeanalizuję niektóre rzeczy. Pani
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radna Wojda mówi, że zna już wszystkie składowe finansowe przystanków,
z czego ja się bardzo cieszę, bo to świadczy o tym, że zdobyła pani dużo wiedzy
inżynierskiej. Natomiast pani mówi: „wszystkie przystanki się leją". Wszystkie
nie. Ja akurat w deszcz przeszedłem kilkanaście i się dwa tylko lały. Więc nie
wszystkie i nie wolno uogólniać. Pani radna SLD w swoim wystąpieniu mówi,
że mama sobie oparzyła nogę od rury. Więc nie trzeba wkładać nogi tam, gdzie
parzy słońce. Ja sobie oparzyłem rękę na zwykłej, normalnej poręczy
drewnianej, gdzie współczynnik nagrzewania jest inny jak w nierdzewce. Ale
tak sobie możemy w nieskończoność mówić. Proszę państwa, rozmawiałem
z wieloma ludźmi, którzy przyjeżdżają do Kielc, w takich czy innych interesach,
sprawach, czy do przyjaciół, Kielce naprawdę pięknieją. Kielce się rozwijają.
Mimo wszystko nie jest to, co było lat temu kilkanaście. Znamy wszyscy
poprzedników Prezydentów, z największym szacunkiem dla nich wszystkich,
Kielce tak nigdy się nie rozwijały. Oczywiście, czy mogło być lepiej? Tak.
Zawsze może być lepiej, może być więcej. Ale dług wtedy, byłby nie sześćset
parę milionów tylko na przykład miliard dwieście. Wtedy byśmy zrobili dwa
razy więcej. Gdybyśmy nawet za miliard dwieście zrobili, to też byłoby źle, dla
tych, którzy chcą dołożyć panu Prezydentowi, bo można jeszcze powiedzieć, to
niezrobione, to niezrobione, to niezrobione. Ja bym wymienił tutaj kilkadziesiąt
różnych ulic, małych, drobnych, chodników, infrastruktury itd. itd. itd. które
zostało zrobione. Czy porządnych inwestycji na terenie miasta Kielce. Wydaje
mi się, że jednak budżet to są pieniądze. Jak są pieniądze, to jest i rzeczówka, bo
nie da się zrobić rzeczówki bez budżetu. Gdyby chcieć oceniać każdy szczegół,
to możemy się czepić do wszystkiego, ale jednostki, które dały pozytywną
opinię: RIO, Komisja Rewizyjna, inne, wyraziły to, że miasto jednak wykonało
dobrze budżet. To nie jest to, czy się komuś pan Lubawski podoba, czy się pan
Lubawski nie podoba. To jest to, żeby rzetelnie odnieść się do wszystkich
rzeczy, które na terenie tego miasta są wykonywane. Napisałem sobie tu parę
punktów więcej, ale myślę, że każdy radny, obojętnie czy jest z takiej czy innej
opcji politycznej, czy bezpartyjny tak jak ja i kolega Siejka, to musi sobie zdać
sprawę z tego, jak ocenić każdą sytuację. Jeżeli się dzisiaj ocenia budżet
obywatelski, że był trzy, jest pięć milionów i że są podziały na mniejsze
inwestycje i większe, itd., chwalimy za to. Ale ja bym się na przykład cieszył,
gdyby ten budżet był piętnaście milionów. Tylko pytanie jest: skąd? Nie jest
sztuką wydać pieniądze. Jest sztuką pozyskać. Jeśli się przychody nie
równoważą z wydatkami, to zaczyna to nabierać złego wyglądu. Dlatego, tak jak
przedstawiła pani Skarbnik, jak przedstawiły poszczególne komisje: Rewizyjna,
RIO itd., jest budżet realizowany w miarę możliwości i realizowany jest
w sposób profesjonalny. Dlatego ja, człowiek bezstronny w takich sytuacjach,
w ogóle bezstronny w życiu, gratuluję panu Prezydentowi, bo niestety on
ponosi, to nie jest tak, że tylko urzędnicy zrobili dobre słupki, matematykę. To
on, przez duże „O" ponosi odpowiedzialność za wszystko co jest w tym mieście
dobre i złe. To on jest śmietnikiem, do którego można wrzucić wszystko
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i obarczyć go za wszystko. Ja martwię się i zadaję sobie pytanie, co radni robią,
żeby to miasto wspomagać, żeby to miasto promować? Jest zdjęcie Krzysia,
mojego przyjaciela, któremu zawsze dobrze życzę: „Miasto umiera". Krzysiu,
miasto nie umiera, to ty umierasz ze strachu, co będziesz robił, jak nie będziesz
prezydentem. To jest nieszczęście. Gierada mówi, prawda imiennik znowu ma
wszystkie możliwe inwestycje strategiczne zrobi, miejsca pracy lepsze da.
Chciałem żeby mi dał z jedno miejsce pracy lepsze za siedem takich gorszych
bo mi jest potrzebne. Hańbicie to miasto, po prostu robicie w to miasto kupę i
chcecie później, żeby to miasto się rozwijało. Dajcie sobie trochę spokój,
uspokójcie się i weźcie się do solidnej roboty, na taką na jaką zasługujecie.
Radny Jacek Wołowiec
Nareszcie skorzystałem z okazji. Panie Przewodniczący, panie Prezydencie,
szanowni państwo. Doskonale widzimy, że sesja absolutoryjna to czas oceny
wykonania budżetu za miniony rok. Ja chciałbym potraktować i myślę, że
niektórzy radni traktują tą sesję jako szansa wypowiedzenia swoich uwag,
swoich sugestii odnośnie przyszłych budżetów, patrząc oczywiście na to,
poprzez pryzmat wykonania tego budżetu. Chciałbym, żeby moją wypowiedź
w ten sposób pan potraktował, panie Prezydencie. Nasze miasto jest miastem
wojewódzkim, jest swojego rodzaju metropolią, dlatego przed miastem są
zdecydowanie większe wyzwania dotyczące różnych sfer życia. Ja chciałbym
szczególnie zwrócić uwagę na edukację, na oświatę, bo głęboko wierzę w to, że
edukacja jest szansą na rozwój tego miasta i jest szansą na walkę z problemami
demograficznymi. Tutaj padały stwierdzenia, że od powstania młodzieżowej
rady miasta, w dużym stopniu zależy rozwój Kielc. Jest to sposób na walkę
z demografią, ale ja twierdzę, że od edukacji zależy to w jeszcze większym
stopniu. Bowiem nasza edukacja może stać się szansą i już powoli się staje dla
uczniów z zagranicy, chociażby z Ukrainy. Oni chętnie będą chcieli się tutaj
uczyć, będą chętnie chcieli tutaj studiować, jeśli ta edukacja będzie miała
odpowiednią jakość i odpowiednią infrastrukturę. Dlatego, nasze szkoły, nasze
placówki, muszą wyglądać świetnie. Owszem, skłamał bym, jeśli bym
powiedział, że się coś w tej materii nie dzieje. Ale wymagania są o wiele
większe. Dlatego wydatki majątkowe na poziomie 5% w sferze oświaty, niestety
nie spełniają naszych oczekiwań. Cieszę się, że zwróciła uwagę na to Komisja
Rewizyjna, która powiedziała, że te wydatki majątkowe powinny zdecydowanie
wzrosnąć. Jeśli będą one na poziomie 5%, to szanowni państwo, będziemy
spotykać takie sytuacje, które dotyczą młodzieżowej rady miasta, że próba
utworzenia jej trwa kilkanaście lat, a ja powiem, że próba wybudowania sali
gimnastycznej przy liceum Żeromskiego trwa równie długo. Ta szkoła zasługuje
na wspaniałą halę sportową, jak i pozostałe, inne szkoły naszego miasta. Ale to
tylko może nastąpić wtedy, gdy wydatki majątkowe na oświatę wzrosną
w sposób zdecydowany. Mam nadzieję, panie Prezydencie, że te sugestie, ten
apel, który dotyczy przyszłych budżetów, zostanie uwzględniony.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Widzę, że nikt więcej się nie zapisał do głosu. Wobec tego poproszę teraz pana
Prezydenta Wojciecha Lubawskiego.
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski (z sali)
Proszę o głos po przegłosowaniu uchwał.

Do pkt. 19.1
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego Miasta Kielce za 2015.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
-1
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/533/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kielce za
2015.

Do pkt. 19.2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2015r.
Głosowanie:
Za
-13
Przeciw
-10
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/534/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2015r.
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
Bardzo dziękuję za udzielenie mi absolutorium, chociaż nie czuję satysfakcji, bo
te proporcje są dla mnie niesatysfakcjonujące. Delikatnie mówiąc. Najpierw się
odniosę do dwóch rzeczy merytorycznych, bo one są bardzo istotne, żeby nie
zaciemniać obrazu. Pani radna Grzela powiedziała, że żyjemy na kredyt.
Nieprawda. 60 milionów mamy oszczędności z naszego bieżącego życia. Czyli
to, co wpływa nam i to co wydajemy jest +60 milionów za 2015 rok. Trzeba
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mieć bardzo dużo złej woli, żeby powiedzieć, że żyjemy na kredyt. Na kredyt
robimy inwestycje. I tu chciałbym, do drugiej rzeczy się odnieść. Bo w jednym,
może nie w jednym zdaniu, ale w jednym wystąpieniu są sprzeczności.
Mówimy: „trzeba zwiększyć inwestycje" i tym samym głosem się mówi: „trzeba
zmniejszyć zadłużenie". Jak? Za chwileczkę będziemy rozmawiać na temat
budżetu przyszłego roku. Jeżeli państwo będziecie mieli odwagę, bo ci sami,
którzy mówią, żeby zmniejszyć zadłużenie będą przychodzić do mnie, że ta
ulica jest tak ważna, to rozwiązanie jest tak ważne itd. Musimy mieć tego
świadomość i mieć odpowiedzialność, nie robić ludziom mętliku w głowie, bo
tego się nie da. Te całe zadłużenie, które na dzisiaj mamy, nie zostało
przejedzone. Ono zostało zainwestowane, ale zainwestowane zostało dużo
więcej pieniędzy, bo mamy dwa rodzaje inwestycji takich, które w 100%
finansujemy i te, które są również wspierane przez pieniądze Unii Europejskiej.
Jak długo będą wspierane? Nie wiadomo. To, że wykorzystaliśmy, to jest nasza
wspólna, wielka satysfakcja. Jak się rozliczamy za 2015 rok, to i ja również
mam prawo powiedzieć parę zdań na ten temat, wzajemnych relacji. Nie mam
wątpliwości, że również po lewej stronie, przepraszam że akurat tak mi się to
ułożyło, ale tak jest, po lewej stronie z mojego punktu widzenia, są ludzie,
którzy z troską myślą o Kielcach i jest to ich ważne zadanie, jako radnych. Ale
niestety, odnoszę wrażenie, że bardzo często, ten reżim i dyscyplina partyjna
przewyższa to. Mimo, że ktoś może wewnętrznie myśleć inaczej, to: „bo co
powiedzą koledzy, co powiedzą nasze struktury partyjne?", „trzeba być
zdyscyplinowanym". Przykro mi z tego powodu, bo myślę, że to zupełnie by
wyglądało inaczej, jakbyśmy mogli rozmawiać bez takich obciążeń. Ja
rozmawiam bez takich obciążeń. Dziękuję tu za głosowanie Porozumieniu
Samorządowemu, bo jakby naturalne, Porozumienie Samorządowe Wojciech
Lubawski - rozumiem. Dziękuję PiS-owi. Mamy różne zdania, w wielu
miejscach, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie się dogadać. Dziękuję panu
Gieradzie, panu Siejce, którzy głosowali za. Dziękuję również wam, za to że
głosowaliście w ogóle, a to, że przeciwko referendum, ja to zniosę. Przeciwko
.... Ja chyba opętany jestem tym referendum w takim razie. Muszę coś
powiedzieć. Odniosę się do tej lewej strony. Po pierwsze Sojusz Lewicy
Demokratycznej. Nie wiem czy ten Klub jeszcze istnieje, czy nie, bo radny,
wiem że wystąpił z SLD, przeniósł się nawet terytorialnie na ławy PSL-u. Został
zatrudniony również przez pana Marszałka, jako doradca. Marszałka i szefa
PSL-u. Więc myślę, że sztucznie jeszcze trwa przy tym, żeby nie zlikwidować
tego Klubu. Ale to nie moja sprawa. Za to wykorzystam to, że pan radny jest
w Klubie SLD. Jakbym chciał scharakteryzować postawę, w ogóle SLD na
dzisiaj, to bym się odniósł do pana, panie radny. Z jednej strony założył pan
stowarzyszenie Czas na Kielce, by po roku stwierdzić, że Kielce umierają. To
jest droga do schizofrenii. Ja myślę, że uczciwiej byłoby przemianować to
stowarzyszenie z Czas na Kielce, na Kielce Umierają. Wtedy by to było jasne.
Jaka jest pana rola i kogo pan skupia wokół siebie? Jeżeli chodzi o Platformę
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Obywatelską, mówię z dużym żalem. Niestety, mówię to szczerze, może to się
komuś nie spodoba, ale wydaje mi się, że jesteście bardzo uzależnieni od
waszego głównego ideologa, niejakiego Artura Gierady. Od dziesięciu lat,
jeszcze jego bilbordy są w Kielcach. Stańcie przed tym bilbordem
i przeczytajcie ze zrozumieniem. To uwłacza waszej inteligencji. Ja myślę, że
pan Poseł, różnymi decyzjami wewnątrz partii został posłem i to jest OK. Za to
myślę, że przygotowuje się do objęcia funkcji Prezydenta. Myślę, że to, w moim
odczuciu nie jest dobry scenariusz dla tego miasta. PSL. Przede wszystkim
dziękuję panie profesorze za głos. Szanuję bardzo to, co pan robi i myślę, że
ratuje pan obraz tej partii, w moim odczuciu. Trochę ze zdziwieniem muszę
spoglądać na działania PSL-u, dlatego, że pan Marszałek ma to nieszczęście, że
jest również szefem partii PSL. To jest nieszczęście. Ja go nigdy nie
krytykowałem publicznie, ale niestety wydaje mi się, że wymyka się spod
kontroli pewna rzecz, atak na Lubawskiego z atakiem na miasto. On nie może
atakować Kielc, bo jest Marszałkiem tego województwa, a Kielce są stolicą tego
województwa. Mam nadzieję, że takie opamiętanie przyjdzie. Właściwie tyle.
Dziękuję.
Radna Agata Woj da
Kilka słów komentarza, panie Prezydencie, do tego co pan powiedział. Dziękuję
za szczerość, bo ona jest naprawdę bardzo cenna w tych naszych wzajemnych
relacjach. Co do reżimu politycznego, o którym pan wspomniał. Panie
Prezydencie, ja jestem radną sześć lat, mimo, że jestem członkiem partii
politycznej mam osobisty ten komfort, że nigdy ta partia polityczna nie
wpływała na moje głosowanie. Raz zdarzyła się taka sytuacja, kiedy to pan
osobiście przyszedł i poprosił i lobbował w pewnej sprawie u Przewodniczącej
Platformy Obywatelskiej, natomiast szczęście było dla mnie takie, że miałam
wtedy dokładnie takie samo zdanie jak pan. Pewnie sobie pan przypomina tą
sytuację, to był jeden jedyny raz. Nigdy, dyscyplina, bądź polecenie partyjne,
nie decydowało o naszym głosowaniu w kieleckim samorządzie. Co do, to głos
co do pozycji Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i sporej niezależności,
którą mamy, z której ja osobiście bardzo się cieszę, bo tak się złożyło i taką
mam konstrukcję, że nie mam giętkiego kręgosłupa. Co do mojego osobistego
udziału i sześcioletniej pracy, jest mi bardzo przykro, że ocenia pan ją jako
pewne przedłużenie czyjejś pracy i wizji politycznej. Bardzo lubię kolegę Artura
Gieradę i szanuję jego pracę jako parlamentarzysty. Natomiast jego praca i jego
wola, bądź zdanie nie było dla mnie nigdy wyznacznikiem do podejmowania
decyzji tutaj. Podejmuję ją zgodnie ze swoją wiedzą i swoim głębokim
przekonaniem. To, że często się z panem nie zgadzam, to nie znaczy, że ktoś
steruje moimi decyzjami.
Przewodniczący Rady Miasta
piętnastominutową przerwę.

Kielce

pan

Dariusz

Kozak

ogłosił
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Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.

Do pkt. 19.3 i 19.4
Dyrektor Wydziału Budżetu, pan Wojciech Dudzie zarekomendował
następujące projekty uchwał:
- projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040 (z autopoprawkami nr l, nr
2 i nr 3); (pkt. 19.3)
- projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2016 rok (z autopoprawkami nr l, nr 2 i nr 3).
(pkt. 19.4)
Przedmiotowy projekt uchwały zawiera trzy autopoprawki. Projekt uchwały
zawieszony był w BIP i przekazany do państwa w zeszłym tygodniu, tak, że
zapewne państwo mogliście się zapoznać z nim szczegółowo. Natomiast
autopoprawki pojawiały się w poszczególnych dniach bieżącego tygodnia, tak
że po krotce je scharakteryzuje.
Autopoprawka nr l zarówno do projektu budżetu, jak i Wieloletniej Prognozy
Finansowej spowodowana jest tym, że dostaliśmy decyzję od Wojewody,
zmniejszającą dotację celową na przebudową ulicy Szkolnej, oraz proponujemy
zwiększyć o kwotę 200.000 zł plan wydatków bieżących na nagrody dla
zawodników i trenerów Klubu Sportowego VIVE, za wygranie Ligii Mistrzów
w piłce ręcznej mężczyzn, oraz zdobycie po raz trzynasty tytułu Mistrza Polski
w piłce ręcznej.
Autopoprawka nr 2, spowodowana jest między innymi tym, że dokonujemy
aktualizacji kosztorysów zadań inwestycyjnych w pomocy społecznej,
w związku z przystąpieniem do konkursów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jest to kwota
74.944 zł, oraz współorganizację uroczystości związanych z wojewódzkimi
obchodami Święta Policji, kwota 15.000 zł. Dotację podmiotową dla Muzeum
Zabawek i Zabawy, na działalność bieżącą, to jest na koszty związane
z organizacją 10 Letniej Szkoły Kultury Historii i Języka Polskiego.
Autopoprawka dzisiejsza. Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość z Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej o podpisaniu aneksu pomiędzy Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na zadanie
związane z termomodernizacją Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Kielcach,
rozszerzające to zadanie, w związku z tym, proponujemy w tej autopoprawce
zwiększyć plan zarówno dochodów majątkowych, jak i wydatków
majątkowych.
Wszystkie te zmiany, zarówno w budżecie, jak i przytoczonych przeze mnie
autopoprawkach powodują zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2016-2040. W związku z powyższym proszę o uchwalenie zmian zarówno
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w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2040 z autopoprawkami
nr 1,2,3 oraz zmian wynikających ze zmian w budżecie miasta na bieżący rok
wraz z autopoprawkami nr 1,2 i 3.
Radny Jan Gierada
Ja się odniosę tylko do jednej pozycji. Do 100 tysięcy złotych dla VIVE. Cieszę
się, że to znalazło się dzisiaj na sesji. Pamiętam rok temu, kiedy było 800
tysięcy na promocję, radna SLD miała jakieś obiekcje, że to jest za dużo.
Okazało się, że oliwa jest sprawiedliwa. Zdobyli tytuł praktycznie Mistrza
Europy, Ligii Mistrzów. Dlatego, te pieniądze im się należą i uważam, że wtedy,
te 800 tysięcy złotych, z perspektywy czasu widać, że nie były to pieniądze
stracone, bo możemy się chlubić, szczycić tą drużyną i wydaje mi się, że
drużyna to doceni w przyszłości.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie:
I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040 z trzema
autopoprawkami: (pkt. 19.3)
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/535/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016 - 2040.
II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2015 rok z trzema autopoprawkami: (pkt. 19.4)
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/536/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok.

Do pkt. 19.5
Dyrektor Wydziału Budżetu, pan Wojciech Dudzie zarekomendował projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Miasta Kielce.
Uchwała ma charakter porządkowy, a mianowicie w jednostkach
organizacyjnych, nie mamy już żadnego zakładu budżetowego, w związku
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z powyższym nie będziemy prezentować, co jest oczywiste, przychodów oraz
kosztów zakładów budżetowych. Ponadto, do tej pory przedstawialiśmy
państwu dodatkowo materiał informacyjny o budżecie zadaniowym, w związku
z tym, że do projektu budżetu często trafiają różne autopoprawki, zmieniające
ten budżet, będziemy chcieli szczegółowo, w formie multimedialnej przedstawić
prezentację budżetu zadaniowego na sesji budżetowej w bieżącym roku.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/537/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Miasta Kielce.

Do pkt. 19.6
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016.
Projekt uchwały jest konsekwencją uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016, chodzi tu konkretnie o przeznaczenie kwot na zakup
nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego na spot pod nazwą „Stop
nałogom - wybieram wolność", dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/538/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016.
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Do pkt. 19.7

Zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pani Anita
Stanisławska zarekomendowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w systemie
kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
Mówiąc krótko uchwała reguluje te kwestie dotyczące zatrudnienia nauczycieli,
które Karta Nauczyciela ceduje na organy stanowiące jednostki samorządu
terytorialnego. Ta długa nazwa wynika również stąd, że jedną uchwałą
zastępujemy trzy dotychczasowe. Dwie podjęte w 2000 a jedną w 2001 roku.
Jak państwo widzą, one były podjęte już dość dawno i pewne rozwiązania
zdezaktualizowały się, a zmiany w prawie spowodowały, że pewnych rozwiązań
do tej pory nie mieliśmy. Tutaj, chcielibyśmy to wszystko uregulować.
W uchwale, przede wszystkim regulowana jest kwestia rozmiaru tygodniowych
obniżek dla nauczycieli funkcyjnych, czyli dla dyrektorów szkół w różnych
typach i rodzajach szkół, dla wicedyrektorów, kierowników. Czyli jest to ten
wymiar, który nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą ma obowiązkowo
pełnić. To jest ten wymiar zajęć obowiązkowych, które są realizowane
bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz. To jest jedna duża tabela. Również
określone są zasady, w jaki sposób wylicza się obowiązkowe pensum dla
nauczyciela, jeżeli w trakcie roku szkolnego liczba godzin jest różna. Jest to
w przypadku tych nauczycieli najczęściej, którzy realizują swoje zajęcia
w szkołach kończących się maturą. W najwyższym roczniku matura jest
w maju, więc zajęcia kończą się w kwietniu, zatem część tych godzin już przez
kwiecień, maj i czerwiec się nie odbywa. Oczywiście są tu zasady przeliczania,
tak, aby w innym okresie roku szkolnego, nauczyciel pracując więcej, tak jakby
nadparacowywał ten okres, w którym już tych godzin jest mniej. Również są
zasady, one były w poprzedniej uchwale określone, ale tu bardziej
uszczegóławiamy, bo pewne interpretacyjne zawirowania się po drodze
pojawiły. To jest uchwała również określająca zasady określania wymiaru
godzin dla tych nauczycieli, których etaty składają się z różnych stanowisk i dla
których określony jest różny tygodniowy wymiar godzin. Jeżeli jest to
nauczyciel, który łączy stanowisko na przykład nauczyciela uczącego w klasie
i nauczyciela na przykład bibliotekarza, albo nauczyciela świetlicy, wymiar
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obowiązkowych godzin jest rożny, i trzeba pokazać w jaki sposób wylicza się
jego konkretnie obowiązkowy wymiar godzin. Jest również tabela pokazująca te
stanowiska, dla których karta nauczyciela nie określiła obowiązkowego
wymiaru godzin i które to stanowiska powinny być określone w uchwale. Tutaj
przede wszystkim są te, których sporo jest w szkołach, czyli nauczyciele przede
wszystkim rewalidacji. Jedna zmiana, istotna, która nastąpiła w stosunku do
uchwały z 2000 roku polega na tym, że zwiększyliśmy obowiązkowy wymiar
godzin pedagogów szkolnych. Do tej pory wynosił on 20 godzin, w tej chwili
proponujemy, żeby był to wymiar godzin 25 tygodniowo. Jeżeli chodzi
0 obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli prowadzących kształcenie na
odległość, to są na razie właściwie zapisy na wyrost, ze względu na to, że na
dzień dzisiejszy takich szkół nie mamy, ale liczymy, że pewnego dnia wreszcie
uda się uruchomić jakąś szkołę dla dorosłych, gdzie będzie to kształcenie
w systemie innym, sobotnio - niedzielnym, więc już trzeba wtedy określić
zasady wyliczania tego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli. To
tak w skrócie, takie kwestie są uregulowane, ale tak jak mówię, co do zasady,
my właściwie nie wprowadzamy żadnych istotnych zmian w stosunku do tego,
co było w dotychczasowych uregulowaniach. Poza oczywiście, tylko wymiarem
godzin pedagoga szkolnego.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Ja tylko chwilkę państwu zajmę. Dziękuję za to, że wszystkie te regulacje, które
były w trzech miejscach, znalazły się w całości. Mieliśmy dużo wątpliwości na
Komisji Edukacji, co do zapisów. Wszystkie pani dyrektor cierpliwie wyjaśniła
1 przekonała nas na tyle, że jednogłośnie przyjęliśmy pozytywną opinię.
Dziękujemy. Ja tu specjalnie mówię panie Prezydencie Andrzeju, że tak
merytorycznego pracownika długo szukać, jak pani dyrektor.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/539/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
godzin
zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
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0 różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w systemie kształcenia na
odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Do pkt. 19.8
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce.
W świetle artykułu 94 ustęp 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa rada gminy, powiatu,
po zasięgnięciu opinii wójtów. Projekt uchwały, zgodnie z przytoczonym
przepisem został przedstawiony do zaopiniowania Okręgowej Radzie
Aptekarskiej i Rada wyraziła pozytywną opinię. W związku z tym proszę
uprzejmie o przyjęcie tej uchwały
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII//2016 z dnia 30 czerwca 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce.

Do pkt. 19.9 i 19.10
Kierownik Biura Działalności Gospodarczej Wydziału Komunikacji
1 Działalności Gospodarczej, pan Grzegorz Witkowski zarekomendował
następujące projekty uchwał:
- w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy
ul. Piotrkowskiej 12; (pkt. 19.9)
- w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Wojciecha
Szczepaniaka 42. (pkt. 19.10)
Obecnie o wyrażenie opinii zwraca się spółka FORGAME z siedzibą
w Poznaniu. Wnioskuje o pozytywną opinię dla kasyn pod adresami w Kielcach:
przy ul. Wojciecha Szczepaniaka, to jest Hotel Binkowski, i pod adresem
Piotrkowska 12, to jest Hotel DAL. Przepisy zawarte w ustawie o grach
hazardowych wskazują, że wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie
kasyna gry powinien zawierać między innymi pozytywną opinię rady gminy
o lokalizacji kasyna gry. Koncesja na prowadzenie kasyna gry jest udzielana
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przez Ministra Finansów, natomiast rolą gminy jest odniesienie się do
propozycji lokalizacji kasyna. Szczegółowe uzasadnienie, zostało państwu
przekazane wraz z projektami uchwał. Dodam jeszcze, że Rada Miasta podjęła
uchwały o lokalizacji kasyn gry pod adresami: Sienkiewicza 78 - Best Western
Grand Hotel, w stosunku do dwóch wnioskodawców, oraz Kielce Sienkiewicza
21 - Hotel Bristol i Słowackiego 25 to jest Willa Hueta.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie:
I. Głosowanie projektu uchwały sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry
w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12: (pkt. 9.9)
Za
-15
Przeciw
-6
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/541/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy
ul. Piotrkowskiej 12.
II. Głosowanie projektu uchwały sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry
w Kielcach przy ul. Wojciecha Szczepaniaka 42. (pkt. 19.10):
Za
-15
Przeciw
-6
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/542/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy
ul. Wojciecha Szczepaniaka 42.

Do pkt. 19.11
Dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi, pan Ryszard
Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza
komunalnego „Cedzyna" w Kielcach.
Rozszerzenie o powierzchnię 39.365 m^ . W sprawie rozszerzenia cmentarza,
którego lokalizacja jest zgodna zarówno z miejscowym planem obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kielce. Konsultowaliśmy się z Państwowym Inspektorem Sanitarnym, który
wyraził zgodę na rozszerzenie Cmentarza Komunalnego o działki, o których
mowa jest w uchwale. Zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach
i chowaniu zmarłych, decyzję o rozszerzeniu podejmuje rada miasta po
uzyskaniu zgodny inspektora sanitarnego, co nastąpiło. Cmentarz jest w finalnej
fazie realizacji. W przyszłym tygodniu rozpoczynamy odbiory.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/543/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego „Cedzyna"
w Kielcach.

Do pkt. 19.12
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, pan Piotr Wójcik zarekomendował
projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy
ul. Sukowskiej w Kielcach.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sytuacja spowodowana
jest koniecznością wykupu na wniosek właścicieli, a jest to podyktowane art. 13
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, a związane jest z przebudową, rozbudową ulicy
Sukowskiej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/544/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Sukowskiej
w Kielcach.

Do pkt. 19.13
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pan Marek Scelina
zarekomendował projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy
Doraźnej dla Osób Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjne Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach, ul. Żniwna 4.
5 września 2016 roku wchodzi w życie zmiana ustawy o pomocy społecznej,
w myśl której likwidowany jest obowiązek uiszczania odpłatności za
korzystanie z usług noclegowni przez osobę bezdomną. Wobec tego
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szczegółowe regulacje zawarte w uchwale Rady Miasta dotyczące tej
odpłatności są niezasadne. Proszę o uchylenie uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/545/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku uchylającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób
Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjne - Terapeutycznym dla
Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
ul. Żniwna 4.

Do pkt. 19.14
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
ławnika Sądu Rejonowego w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Głosowanie:
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/546/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu
Rejonowego w Kielcach.

Do pkt. 19.15
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
ławnika Sądu Rejonowego w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVII/547/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu
Rejonowego w Kielcach.

Do pkt. 19.16
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Tadeusz Sayor zarekomendował projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na postanowienia umowy przedwstępnej
sprzedaży akcji spółki Korona S.A. z siedziba w Kielcach.
W trakcie długoletnich i żmudnych poszukiwań nabywcy akcji spółki Korona
S.A., w ostatnim czasie pojawił się oferent i w dniu 9 maja bieżącego roku,
między gminą Kielce reprezentowaną przez pana Wojciecha Lubawskiego
i firmą Projekt Gmina PL Spółka z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu
Jakuba Meresińskiego, została zawarta umowa przedwstępna, która jest
załącznikiem do niniejszej uchwały. W paragrafie 3, punkt l, podpunkt c, jest
zapis, że Rada Miasta Kielce wyrazi zgodę na wszelkie określone w niniejszej
umowie postanowienia, przyrzeczonej umowy sprzedaży. W związku z tym,
proszę o wyrażenie opinii, zagłosowanie nad tą uchwałą, czyli o wyrażenie
zgody na wszelkie postanowienia określone w umowie przedwstępnej sprzedaży
akcji spółki Korona S.A. zawartej w dniu 9 maja 2016 roku, pomiędzy Gminą
Kielce a Projekt Gmina PL Spółka z o.o. w Warszawie.
Przewodniczący
Komisji
Ładu
Przestrzennego
i
Gospodarki
Nieruchomościami, pan Jarosław Karyś (wniosek formalny)
Być może trochę za wcześnie, bo chciałbym żeby jednak radni się
wypowiedzieli, natomiast już w tej chwili chciałbym zgłosić wniosek
o piętnastominutową przerwę.
Przewodniczący
Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak ogłosił
piętnastominutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.
Radny Jarosław Machnicki
Ja chciałem zapytać, bo jestem i czuję się trochę zdezorientowany. Jakiś czas
temu, na sesji padły tutaj słowa, że z tym podmiotem dalej rozmów nie będzie.
Potem byliśmy w dużej części radnych na spotkaniu z kolejnymi
zainteresowanymi, tu w tej sali, w ubiegłym tygodniu bodajże. Dalej. Wiem, że
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Komisja Budżetu wyraziła opinię pozytywną, jeśli chodzi o tą uchwałę. Czy to
jest prawda, panie Przewodniczący, czy nie? Czy to jest tylko?
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Tak. To jest prawda.
Radny Jarosław Machnicki
To teraz tak. Nie uczestniczyłem w żadnych rozmowach, nie bardzo widziałem
te rzeczy, które tu padały, kiedyś o tym podmiocie, który jest treścią tej uchwały
dzisiejszej. Jest tani, w projekcie, jakby uzasadnienie sugerujące przyjęcie tej
uchwały, jak również pan Prezydent podpisuje się pod przyjęciem tej uchwały.
Rozumiem, że wtedy będzie to kwestia już zbycia akcji w Koronie Kielce?
I tutaj troszkę się zagubiłem. Dzisiaj, na tej sali też padały rzeczy, że niektórzy
mówią tak, a za chwilę inaczej. Że w ich wypowiedziach są sprzeczności.
Chciałbym dzisiaj, zawierzyć swój głos panu Prezydentowi. Jeśli usłyszę, panie
Prezydencie, jaka jest pana faktyczna wola, taki głos udzielę. Jeśli nie otrzymam
takiej wiedzy, po prostu nie będę uczestniczył w tym głosowaniu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Ponieważ pan Prezydent zarekomendował tą uchwałę, to z szacunku do
Prezydenta myśmy w Komisji Finansów Publicznych podjęli pozytywną opinię
do tego, co pan Prezydent zaproponował. Wynik był taki, że było trzech radnych
za pozytywną opinią, a reszta radnych, czyli trzy osoby wstrzymały się od głosu.
To mówię, żeby nie było cienia wątpliwości jak było.
Radna Agata Woj da
Ja bym bardzo prosiła, żeby pan Prezydent Lubawski zabrał głos. Zapytam
wprost: panie Prezydencie, czy pan rekomenduje radnym przyjęcie tego projektu
uchwały, która potwierdzi zawarcie przez pana umowy przedwstępnej? Jeżeli
tak, to proszę o wyjaśnienie tych wątpliwości, które się pojawiały i które pan też
artykułował, związane
z ewentualnym
dopięciem tej
inwestycji
i z ewentualnym, potencjalnym inwestorem, bo takie wątpliwości się pojawiały,
zgłaszali je radni i pan przychylał się tym głosom i twierdził, że rozwiązuje tą
umowę przedwstępną. Dzisiaj pan wniósł ten projekt uchwały w porządek obrad
i rozumiem, że jest twarda rekomendacja z pana strony, żeby radni zagłosowali
„za", co jest konsekwencją tego, że we wrześniu ubiegłego roku przekazaliśmy
panu kompetencje zbycia spółki Korona Kielce i rozumiem, że pan w tym
zakresie, mając pełną wiedzę, której my nie mamy, podejmuje decyzję
odpowiedzialną, za którą ponosi konsekwencje? Bardzo bym prosiła, żeby pan
te wątpliwości, które się rodzą nie tylko u mnie, jasno i precyzyjnie nam
wyjaśnił.
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Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, że mam rekomendować uchwałę, którą
przedstawiam. Chyba nie jest tajemnicą, co wokół tego się działo, jakie rzeczy
się działy i że to było wydarzenie weekendu, na którym ja nie byłem. Dzisiaj
radni muszą rozstrzygnąć. Ja, po to składam wniosek, uchwałę, żeby ją
zatwierdzić, to jest oczywiste. Za to, jaka będzie decyzja radnych, w świetle
tych wszystkich, szczególnie medialnych wydarzeń, to jest wasza
odpowiedzialność. Ja nie ukrywam, że przecież spotkaliśmy się również ze
stroną Senegalską i tu jest drugie rozwiązanie. Pytanie jest dlaczego radni mają
to zatwierdzać, bo daliście mi taką legitymację, dlatego, że tam są zapisy, które
wykraczają poza moje kompetencje. Bez zgody Rady, ta umowa będzie
nieważna.
Radna Agata Wojda
To zapytam inaczej, panie Prezydencie. Z uwagi na fakt, że pan prowadził
szczegółowe negocjacje, których część ma odzwierciedlenie, zakładam część,
ma odzwierciedlenie w tej umowie przedwstępnej, podejrzewam, że
rozmawialiście państwo też o zapisach, które znalazłyby się we właściwej
umowie, która finalizowałaby sprzedaż, w związku z tym, po przeprowadzonych
negocjacjach przez pana, co do których my nie mamy wiedzy, proszę pana
0 opinię, czy z pełną odpowiedzialnością uważa pan, że pan Meresiński jest
dobrym inwestorem dla Korony i zapewni progres spółki i zespołu sportowego.
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
Umowa ostateczna miałaby identyczny charakter i zapis jak
przedwstępna.

umowa

Radna Katarzyna Zapała
W takiej sytuacji pozostaje mi jedynie zadać pytanie w imieniu, w sumie
kibiców i osób z którymi się konsultowałam, czy właściwa umowa, to jest taka
uwaga, powinien znajdować się zapis, we właściwej umowie o tym, iż siedzibą
Klubu jest miasto Kielce? To jest o tyle ważne, iż ten klub to jest tożsamość,
w pewnym stopniu, Kielc. Stąd moje pytanie, czy taki zapis znajdzie się we
właściwej umowie? Dotyczący siedziby, miasta Kielce jako siedziby Klubu
Sportowego i Spółki Akcyjnej?
Radny Jan Gierada
Żeby była jasna sprawa. Wokół urnowy, tej, którą tu widzimy, przedwstępnej,
było wiele różnych kontrowersji. „Za", „przeciw" i tak dalej. Dzisiaj, jeśli
zagłosujemy za tą uchwałą, oznacza to w praktyce, że udziały Korony kupi
siedzący tutaj wielki piłkarz Citko i jego przyjaciele. Jeśli zagłosujemy przeciw
tej uchwale, oznacza to w praktyce, że pan Citko tych udziałów nie kupi.
1 wszystko.
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Radna Katarzyna Zapała
Nie jest to głos w sprawie, a jedynie moja prośba o to, żeby odpowiedzieć mi na
pytanie dotyczące siedziby spółki i klubu.
Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki, pan Jacek Michalski
Panie Przewodniczący, panowie Prezydenci, szanowni radni. Będę głosował
z pełną świadomością przeciwko sprzedaży, żeby nie zdestabilizować tego, co
można powiedzieć dobrze się obecnie kręci. Zespół Korona jest obecnie
wzmacniany, szykuje się do sezonu i może głosowałbym za sprzedażą, ale tak
jak mówię, to co zostało przedstawione opinii publicznej, czyli to najście
niedzielne, tak można powiedzieć, w klubie, zachowanie pewnej osoby,
rozmowy z zawodnikami, przekonuje mnie do tego, że będę świadomie
głosował przeciwko sprzedaży.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Piotr Kisiel
Szanowni państwo. Uchylenie tej uchwały, powoduje jedynie to, że umowa
przedwstępna zostaje anulowana. Nie zamyka to jednak drogi do tego, by
inwestor starał się o ponowne pozyskanie klubu. Z jednej strony jest to
racjonalne, dlatego, że będzie można te dwie oferty porównać i wybrać
najlepszą.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Głosowanie:
Za
-8
Przeciw
- 11
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
postanowienia umowy przedwstępnej sprzedaży akcji spółki Korona S.A.
z siedziba w Kielcach.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Piotr Kisiel (z sali)
Proszę o zakwalifikowanie mojego głosu jako głosu przeciw.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Proszę o zakwalifikowanie głosu radnego Kisiela jako głosu przeciw. Wyniki
głosowania przedstawia się następująco:
Za
-7
Przeciw
-12
Wstrzymało się - l
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Do pkt. 20
Interpelacje załączone do protokołu zgłosił Radny Jan Gierada.

Do pkt. 21
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Władysław Burzawa
Poproszę o wyświetlenie zdjęcia. Mówiliśmy o naszych przystankach
autobusowych. Od wielu już miesięcy mówimy, że Kielce są sławne itd. To
zdjęcie, jest proszę państwa skąd? Z Olsztyna. W Olsztynie mają, wiecie co?
Takie same przystanki autobusowe. Proszę zobaczyć, też ta rura i może ta rura
też pali. Tak samo w Olsztynie i tak samo w Kielcach. Ja również pytałem
o cenę, jak to wyglądało, przedstawicieli miasta i oni dziwią się skąd taki szum
medialny. Oni śledzą, oni też czytają gazety, oglądają telewizję. Oni wiedzą ile
kosztują takie przystanki i wiedzą jakie prace ziemne my wykonaliśmy
w Kielcach i ta cena, naprawdę ich tak nie zaskakuje. Tylko my sami, ten temat
ciągniemy od kilku miesięcy i biczujemy się, że my mamy najsławniejsze
przystanki. W Olsztynie też mają sławne przystanki z rurami gorącymi.
Radny Jacek Wołowiec
Panie Przewodniczący, emocje dotyczące powstania młodzieżowej rady miasta
minęły, już nie ma teraz kto wypowiadać się, czy on będzie ojcem, czy będzie
matką powstania młodzieżowej rady miasta. Dlatego warto przejść do działań
bardzo merytorycznych. Dlatego ja mam taki wniosek, panie Przewodniczący,
aby zwołać Komisję Edukacji, nadzwyczajną Komisję w lipcu, na początku
lipca, czy w drugim tygodniu, bo w czerwcu to raczej nie. Żeby ta Komisja
merytorycznie zajęła się przedyskutowaniem nowego statutu. Ja powiem
szczerze, panie Przewodniczący, ja jestem za, ale podchodzę do tych kwestii
bardzo, bardzo ostrożnie, bo chciałbym żeby to była rada, która będzie działała
merytorycznie, żeby miała charakter edukacyjny i opiniodawczy, a nie żeby to
było kukułcze gniazdo. Tak naprawdę, to my decydujemy o tym, jaki powinien
być statut młodzieżowej rady miasta, a nie ktoś nam narzuca. Jeśli robimy taki
gest, że przyjmujemy ten statut miasta proponowany, to tylko dlatego, że
chcemy wysłuchać opinii zainteresowanych, ale tak w gruncie rzeczy, to my za
jego jakość odpowiadamy i dlatego on powinien być wnikliwie
przedyskutowany na Komisji Edukacji. Oczywiście te spotkania z inicjatorami
młodzieżowej rady odbywały się, ale one były bardzo spontaniczne i one tak
naprawdę nic nie wnosiły do dyskusji. Dlatego zwracam się do pana i apeluję,
żeby pan też uczestniczył w tej Komisji, żeby młodzi radni, albo przyszli radni
też uczestniczyli. Każdy punkt po punkcie, żebyśmy przedyskutowali, żebyśmy
mieli pewność, że jest to taki dokument, który będzie nam wszystkim służył.
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Radna Katarzyna Zapała
Dziękuję serdecznie za ten głos mojego przedmówcy. Ja w tym samym temacie
chciałam zaapelować, żeby, pomimo faktu, iż sam projekt został złożony przez
Klub Platformy, natomiast ja mimo wszystko bardzo proszę o to, by go
ponownie przeanalizować. Statut, który jest załącznikiem do uchwały, jest
z naniesionymi poprawkami, które sugerowali prawnicy Urzędu Miasta. Dlatego
też warto, i tutaj wspieram głos mojego przedmówcy, żeby zrobić to w terminie
jak najszybszym, gdyż posiedzenie Komisji Edukacji, które jest 27 lipca, jest na
dzień przed sesją, co oczywiście bardzo może utrudnić wprowadzenie uchwały
na sesję lipcową, a myślę, że wszystkim nam zależy, by po pierwsze powstał
dobry dokument, ale po drugie też żeby umożliwić młodym ludziom, zacząć
funkcjonować od września. Dlatego wielka prośba do Przewodniczącej Komisji
Edukacji, by to posiedzenie zorganizować, może w przyszłym tygodniu już
nawet i rozpocząć pracę.
Radny Krzysztof Adamczyk
Ja chciałem tu wrócić do tematu, czy takich kilku aluzji, które padły pod moim
adresem. Wcześniej nie komentowałem, przyszedł teraz moment w sprawach
różnych. Do Janka. Janek pijesz do mnie na okrągło. Trudno, przyzwyczaiłem
się do tego, więc już ja nie odnoszę się, nie komentuję pewnych zachowań.
Staram się na sesjach Rady Miasta pracować merytorycznie, natomiast takie,
jakieś wycieczki prywatne omijam. Mi jest przykro, bo znamy się wiele lat i za
każdym razem, jak tylko możesz starasz się mi coś wytykać, dokładać, że tu
pracy nie mam, nie wiem. Przykro mi jest bardzo, bo w drugą stronę, ode mnie
nie usłyszałeś nigdy, nawet jednego słowa. Tak, że jest to niemiłe i przykro mi.
Panie Prezydencie, jeżeli chodzi o pracę w Urzędzie Marszałkowskim, dostałem
propozycję od Marszałka, z czego się ucieszyłem, bo praca, którą dostałem
pasuje mi, odpowiada i na szczęście pan Marszałek będzie oceniał moją pracę
i to co robię. Tak, że tutaj będę miał ocenę z tej strony. Natomiast jeżeli chodzi
o stowarzyszenie Czas na Kielce, przy tej nazwie zostaniemy. Ja wiem, że hasło
było kontrowersyjne, które podjąłem. To był efekt moich subiektywnych
przemyśleń, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w mieście. Natomiast powtarzam,
stowarzyszenie będzie dalej pracowało. Jesteśmy gotowi do współpracy ze
wszystkimi, mamy trochę pomysłów na najbliższy czas, tak że myślę, że będzie
o nas głośno.
Radny Jan Gierada
Krótko. Krzysiu, ja powiedziałem, że ci życzę wszystkiego najlepszego,
natomiast zachowania twoje, pokazywanie siebie jako Al Pacino na tle czarnym,
nie wiem czy konsultowałeś to zdjęcie ze Zwolskim, czy z kimś. Prawda. To
urąga Kielcom. Ty nie możesz tak się zachowywać, jak chcesz być
Prezydentem. Ja ci życzę żebyś był Prezydentem, nawet Polski. Tylko nie
możesz mówić, że Kielce umierają, bo nie umierają. Natomiast zauważyłem, że
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ty umierasz ze strachu. Oczywiście jest to przenośnia. Ja tobie byłem twoim
kolegą, jestem i jeśli będzie uważał to będę dalej, jeżeli będziesz uważał że nie,
to nie. Natomiast twoje zachowania są poniżej krytyki. Tak się nie może
zachowywać radny, który patrzy prosto w oczy Prezydentowi i pluje na niego,
gdzie się tylko da. W każdej gazecie, przy udziale Artura Gierady. Wy nie macie
takiego prawa. Macie obowiązek dbać o to miasto i robić wszystko, żeby to
miasto się rozwijało, a nie, że umiera. Wszyscy czytając takie bzdury, jak wy
podajecie we wszystkich mediach, no to uwierzą, że to miasto jest nic nie warte,
że wszyscy tu umierają ze strachu, umierają z bezrobocia, umierają z głodu.
Dlatego mam żal do ciebie. Sam wiesz o tym, że jestem wobec ciebie uczciwy,
nawet ci proponowałem pracę. O tym doskonale wiesz, może nawet i żałujesz,
kiedy jeszcze byłem dyrektorem. I ci życzę, żebyś miał jak najlepiej, natomiast
nie rób takich rzeczy, bo to nie przystoi człowiekowi dorosłemu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Będę nieoryginalny i chcę wrócić do sprawy związanej z młodzieżową radą
miasta. Proszę państwa, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. My w tej
chwili, sami siebie nakręcamy, że ma być w lipcu. Co się stanie jak nie będzie
w lipcu a będzie we wrześniu? Nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Albo mamy
mieć porządnie zrobiony statut, albo lepiej go w ogóle nie uchwalać. Ja
chciałbym przypomnieć tutaj, bo może większość z radnych nie wie, ale Rada
Miejska w Kielcach, uchwaliła swego czasu statut, tylko na podstawie tego
statutu nigdy nie została powołana rada młodzieżowa. Nigdy. Więc albo to
porządnie trzeba zrobić, z rozwagą, a nie z naciskiem cały czas: na następną
sesję, na następną sesję. Jest procedura związana z projektami przedstawianymi
przez radnych i trzymajmy się przynajmniej tego, co jest zapisane w Statucie,
który na razie, póki co obowiązuje. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, sami
między sobą powinniśmy rozstrzygnąć podstawowe sprawy związane
z funkcjonowaniem rady. Mówiliśmy o tym, żeby to była rada, która będzie
funkcjonować poza zajęciami lekcyjnymi. Że będzie określony wiek tej rady.
Teraz kwestia związana z wyłonieniem kandydatów na radnych. Ilości tych
kandydatów, itd. itd. ja nie chce wracać do tego, co na czerwono pokazałem
w niejednej poprawce statutu młodzieżowej rady miasta i przekazałem ją pani,
która jest liderem tego przedsięwzięcia. Nie chcę wracać do tego. A ona siedzi
tu i słyszy, to niech powie czy mówię prawdę? Ja mówiłem wielokrotnie, co ma
być zapisane i jak powinno być zapisane. Jak będzie zapisane porządnie, to się
weźmie za to Komisja, a tak to zmuszamy Komisję do czego? Do twórczej
pracy na podstawie czego? Będziemy sami wymyślać statut, a potem go
będziemy konsultować jeszcze raz z tą młodzieżą, która chce tą młodzieżową
radę, żeby była uchwalona? To, co mówił Jacek, młodzieżową radę miasta
i statut młodzieżowej rady miasta powołuje, czy komuś się to podoba, czy nie,
Rada Miasta Kielce. Jeżeli tak ma być, to większość musi się znaleźć radnych,
którzy będą zdecydowanie za rozwiązaniami takimi, czy takimi. I tyle. Jak
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będzie gotowy materiał, to możemy go dać do opinii prawnej. Nie czekajmy na
to, że nam prawnicy statut napiszą. Bo to jest w sumie, jak patrzę na te statuty
w innych miastach, na które się również młodzież powołuje, to jest nieraz dwie
strony A4 papieru. U nas jest 24 strony i jeden zapis jest z Krakowa, drugi jest
z Rzeszowa, trzeci jest z Wrocławia i wszystkie ze sobą nie współbrzmią
w ogóle. Nie chciałem tego mówić wcześniej, ale w tej chwili mam wszystkie
wersje, które dostawałem za każdym razem od pani Malec. Mam, mogę je
przynieść na Komisję, pokazać jak one ewaluowały, w którą stronę. Mówiliśmy
za każdym razem, i u pana Przewodniczącego w gabinecie też żeśmy się
spotkali z tymi młodymi ludźmi i też żeśmy mówili o tym. Wczoraj na Komisji
jednoznacznie żeśmy powiedzieli: póki nie będą spełnione warunki dla tego
materiału, który został nam przesłany, to nie mamy o czym rozmawiać. A my
znowuż przebieramy nogami, bo za tydzień musimy się spotkać, na ten temat
dyskutować. Uzgodniliśmy z Przewodniczącą Komisji Edukacji, że będziemy na
ten temat rozmawiać 26 lipca. Rozmawiajmy, ale nie pod pręgierzem, że 28 ma
to wejść na sesję. Nie. Jak uzgodnimy wszystko i będziemy gotowi do tego,
żeby w porządek obrad to wprowadzić, to wprowadzimy, jak nie, to nie.
Przepraszam za przydługawą rozmowę.
Radna Katarzyna Zapała
Tomek, może my żyjemy w jakiejś wirtualnej, różnej od siebie rzeczywistości.
Statut jest dopracowany. Są uwzględnione poprawki prawników Urzędu Miasta.
Został złożony, to jest projekt gotowy. Statut był początkowo osobnym
dokumentem, osobnym była ordynacja wyborcza. Na sugestię prawników, te
dwa dokumenty zostały połączone. Zostały dopracowane. Zostały
przedyskutowane. Każdy literalnie artykuł. Dzisiaj otrzymaliśmy opinię od
prawników Urzędu Miasta, panie Przewodniczący, czy mógłby pan ją
przeczytać? Bo to może jest powód, który jakby zainicjuje radnych z Komisji
Edukacji do pracy. Bo nie wiem, czego się boicie, przecież macie tylko jedno
posiedzenie w tym miesiącu. Tylko jedno. Ja zwykłam jednak uczestniczyć
w Komisjach, które spotykają się przynajmniej dwa razy w miesiącu. Przecież
możecie się poświęcić dla tych młodych ludzi i się spotkać. Ja chętnie do was
dołączę. Już wszystko jest, już masz pełny komplet dokumentów, spełnione są
wszystkie warunki formalne obecnie obowiązującego Statutu.
Radny Jacek Wołowiec
Po pierwsze, Kasiu, mi się wydaje, że twoja opinia o pracy Komisji Edukacji,
która może później zaczęła pracować jest krzywdząca, bo wydaje mi się, że ta
Komisja pracowała w poprzednim roku najsolidniej, najwięcej spotkań odbyła
i teraz wydaje mi się też, że pracuje rzetelnie. Z taką opinią się nie zgadzam. Ale
to na marginesie, bo nawet nie o tym chciałem mówić. Tomaszu, dlaczego ja
mam taką propozycję, bo mam takie wrażenie, że nam brakuje czasu, żeby to
dokładnie przedyskutować. Ja nawet byłem za tym, żeby powołać specjalną
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Komisję, która by się zajęła, ale nie, spokojnie, nie wyszedłem z takim
wnioskiem, bo doszedłem do wniosku, że jest od tego Komisja Edukacji, żeby
ten statut przeanalizowała. Ja się tu nie upieram, że my musimy już w lipcu
podjąć te działania, bo tak naprawdę, wszystko zacznie się we wrześniu, ale
uważam, że warto się spotkać i ten statut pod względem merytorycznym
przeanalizować, bo zgadzam się z Tomkiem, że to nie prawnicy mają pisać ten
statut tylko jednak my. Na przykład, prawnicy nie znają się na pewnych
niuansach, które dotyczą funkcjonowania szkoły, przy całym szacunku dla
prawników. Dlatego, ja bym chciał, żeby merytorycznie to przeanalizować,
dokładnie punkt po punkcie, a ta procedura, która jest związana z formalnymi
kwestiami uchwalenia, żeby ona zafunkcj ono wała i spowodowała uchwalenie
tego statutu czy w lipcu, czy na początku września. To dla mnie nie jest takie do
końca istotne. Chciałbym mieć poczucie, że ten statut to jest dobry dokument,
który pozwoli prawidłowo funkcjonować tej młodzieżowej radzie miasta.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Wypada mi się nie zgodzić z panią Katarzyną, co do tego, jak często pracuje
Komisja Edukacji. To jest nieprawda, totalna nieprawda. Proszę sobie do
harmonogramu tej Komisji zajrzeć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jest
taka: jak będzie materiał przedstawiony, boja do dzisiejszego dnia, do tej chwili
nie mam nic, ani na stronie, ani do ręki, to chciałbym, żeby stenogram
z dzisiejszej wypowiedzi Kasi był dokładnie przeczytany, a ja spróbuję się
odnieść wtedy, bo powiedziała, że jest wszystko gotowe. Jak ja przeanalizuję to
i uznani, że jest wszystko gotowe, to podziękuję jej za tą opinię. Natomiast, jeśli
nie jest gotowe, to też wykażę, że było niegotowe, a gadanie tylko jest
0 gotowości.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
17 czerwca materiał został przekazany do Komisji Edukacji. Możemy się
spotkać u mnie dzisiaj, jest pismo. 17 czerwca podpisywałem, wszystko jest do
sprawdzenia. Zostało skierowane do opinii prawnej i merytorycznej. Wszystko
jest do wglądu. Też się czuję, że ja może niczego nie przekazałem. Opinia
prawna jest, o której Kasia mówiła. Rzeczywiście wczoraj wpłynęła, ja ją dzisiaj
widziałem. Oczywiście jest do wglądu.
Radna Katarzyna Zapała
Ja generalnie przepraszam każdego członka Komisji Edukacji, jeżeli się poczuł
urażony, wiem jak pracujecie, przecież jestem trzecią kadencję i wiem w jaki
sposób funkcjonuje ta Komisja. Nie obawiajcie się, doceniam to. Natomiast po
prostu sprawdziłam kolejne terminy Komisji, no i w lipcu wypada tylko jedna
1 niestety dzień przed sesją. Czy dwa dni przed sesją. Dlatego moja wielka
prośba, żeby Komisja mogła się spotkać wcześniej o te dwa tygodnie
przynajmniej, żebyśmy do czasu sesji mogli poznać waszą opinię, mogli się do
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niej odnieść i po prostu normalnie pracować. Tylko tyle. To jest moja prośba
0 dodatkową Komisję, ponieważ ta, która jest zaplanowana jest po prostu bardzo
późno. I tyle.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
W dniu jutrzejszym, w godzinach porannych, wszystkie materiały, które są,
również opinia prawna zostaną zawieszone na stronie dla radnych. Wszystkie
materiały, którymi dysponuję.
Radna Joanna Winiarska
Za tą informację dziękujemy, ponieważ ja, jako członek Komisji Edukacji,
zostałam poinformowana, że materiały od pana Przewodniczącego dopiero
wczoraj trafiły do naszej Komisji. Dlatego dobrze, żeby pan to sprostował,
ponieważ byliśmy, jako członkowie tej Komisji w niewiedzy.
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury, pani Regina Zapała
Mówię z całą stanowczością, że materiały dostałam w dniu Komisji. To po
pierwsze, więc nawet nie miałam możliwości, żeby wszystkich członków
Komisji poinformować, że takowe jest i żeby oni fizycznie dostali.
Elektronicznie też nie było. Po drugie, Kasiu jedyny lipiec jest, gdzie Komisja
ma tylko jedno posiedzenie. Po trzecie, ja mogę, ponieważ na Komisji coś
ustaliliśmy, mianowicie ustaliliśmy, że Komisja podejmie dyskusję 26 lipca.
Jeżeli będzie taka wola pana Przewodniczącego, ja za chwilę mogę zwołać
Komisję na pięć minut i członkowie się wypowiedzą. Ja jestem zobligowana do
tego, co ustaliliśmy na posiedzeniu Komisji. Nie mogę teraz tak wyskakiwać
1 powiedzieć, że natychmiast ją zwołam. Proszę bardzo, jeżeli jest taka sytuacja
i taka konieczność, za chwilę spotka się Komisja, przedyskutujemy, czy
spotkamy się, czy jest konieczne spotkanie się za dwa tygodnie, czy
w przyszłym tygodniu? Po pierwsze każdy powinien dostać do ręki, czy
ewentualnie na stronie internetowej, powinien się zapoznać, powinien
przemyśleć te wszystkie sprawy. Ja obiekcje, które miałam, w dalszym ciągu
mam. Bo jeszcze raz powtórzę, nie wiem kto bierze odpowiedzialność za
młodzież, jeżeli takowe spotkania będą w trakcie zajęć lekcyjnych? Proszę
bardzo, proszę panie Przewodniczący zdecydować, jeżeli ta Komisja ma
obowiązek, czy powinna się spotkać, my to za chwilę przedyskutujemy
i podamy informację.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Władysław Burzawa
Myślę, że powoli będziemy kończyć. Ja, po dzisiejszej dyskusji, szczególnie to
co powiedziała pani Poseł Okła - Drewnowicz, jestem generalnie za
młodzieżową radą miasta, bo ona stwierdziła, że demografia w Kielcach spada,
jak powstanie młodzieżowa rada miasta, to się zwiększy. Ja jestem generalnie
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za. Przekonała mnie. To był bardzo dobry argument. Nie czytałem statutu, ale ja
jestem za.
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce, pan Andrzej Sygut
Ja zupełnie niemerytorycznie dwa zdania. Jako starszy pan, kiedyś belfer
i Kurator. W Polskim obyczaju językowym, do dzieci mówi się po imieniu.
Zwracam się do państwa, abyście to rozważyli. Formuła pani, wymusza formułę
panienka. Więc Magda jest albo panienką albo Magdą, ale nigdy nie jest panią.
To jest raz. Dwa. Dowcipy na temat demografii są zupełnie niestosowne, bo
rozmawiamy z dzieckiem. Po ostatnie. Tak jesteś dzieckiem. Z prawnego
i każdego innego punktu widzenia. Przepraszam że się ośmielam to państwu
mówić. Ostatnia rzecz, ja kiedyś w sposób arbitralny, powołałem radę
młodzieżową. Można to sprawdzić. Działała świetnie, nikt jej nie wybierał,
miałem fantastyczną młodzież. Była to rada przy Kuratorze, więc była
wojewódzka. A potem, mocowałem się tutaj, w tym samym pomieszczeniu,
z ówczesną Radą Miasta, skończyło się tak jak teraz.
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury, pani Regina Zapała
Chciałabym tylko dopowiedzieć, że ten głos, który wcześniej zabierałam,
jeszcze raz powtórzę, ponad piętnaście lat prowadziłam samorząd uczniowski
i w owym czasie, były różne, podejmowane działania w celu kształtowania
postaw samorządowych uczniów. Przez kilka lat działały tak zwane sejmiki
wojewódzkie, gdzie przedstawiciele danych samorządów zbierali się raz w roku.
Była to wtedy delegacja szkolna. Uczniowie byli delegowani przez dyrekcję
i nauczyciel, opiekun był też delegowany przez dyrekcję. Natomiast tutaj, tej
jednoznacznej opinii nie ma. Swego czasu, później były turnieje wiedzy
obywatelskiej. Ja zadałam pytanie, wcale nie bez kozery, jaki jest cel tej rady,
bo jeżeli to jest cel edukowania młodzieży w kierunku postaw, pracy
samorządowej, pokazywania jej pracy samorządowej, jak tkwi, co jest celem
pracy samorządowej, to przecież to było wielokrotnie. Nie jestem temu
przeciwna. Ale w dalszym ciągu nie wiem, proceduralnie kto za to odpowiada.
Na ile szkoły biorą udział w tym kształtowaniu i w tym kształceniu tej
młodzieży. Czy to jest, bo wtedy to były formy edukacji, które wpisywały się
w praktyczne lekcje obywatelskie danej młodzieży.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Podsumowując. W dniu jutrzejszym wszystkie materiały, które mam, wraz
z datami kiedy były wydane pisma skierowane, zostaną zamieszczone na
stronie. Teraz, tak naprawdę, też w pewnym sensie piłka po stronie Komisji
Edukacji. Niech zadecyduje we własnym gronie, kiedy się spotka.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXVII sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 30 czerwca 2016 roku.
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