Protokół Nr LXI/2018
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 8 października 2018 roku, w godz. 13.40-14.40,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 23 radnych.
Nieobecni radni: Stanisław Góźdź, Włodzimierz Wielgus.

Do pkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Otwieram LXI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kielce w dniu 8 października 2018 roku,
zwołaną na wniosek Prezydenta Miasta Kielce.
Witam w naszym gronie panią Poseł Annę Krupkę.
Witam panie i panów radnych, witam pana Prezydenta, witam panią Skarbnik, pana
Sekretarza, 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 środkach społecznego przekazu.
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą złożonych
podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem obecności stwierdzam,
prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
Do pkt 2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Porządek dzisiejszej sesji został określony przez wnioskodawcę.
Jednakże pan Prezydent wniósł o uzupełnienie porządku obrad przedstawionego we wniosku
o zwołanie sesji o:
- autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045;
- autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2018 rok.
Ponadto Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce wniosła o wprowadzenie
pod obrady dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie złożenia petycji w sprawie
uruchomienia Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Kieleckim
św. Aleksandra sp. z o.o. w Kielcach.
Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym poszerzenie porządku obrad
zwołanej na wniosek wymaga zgody wnioskodawcy czyli w tym przypadku Prezydenta
Miasta Kielce.
Czy pan Prezydent, pyta pana Prezydenta Andrzeja Syguta, wyraża zgodę na poszerzenie
porządku obrad dzisiejszej sesji o projekt w sprawie złożenia petycji w sprawie uruchomienia
Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra
sp. z o.o. w Kielcach?
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce, pan Andrzej Sygut
Wyrażam zgodę.
I. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2018-2045.

Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad.
II. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2018
rok.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad.
III. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie złożenia petycji w sprawie uruchomienia Oddziału Neurologicznego
z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra sp. z o.o. w Kielcach.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad.
Sesja realizowana będzie według poniższego porządku obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2018-2045;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2018;
4) w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Klubów Seniora i Klubu „Senior+"
i uczestnictwa w organizowanych zajęciach;
5) w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach oraz Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach projektu pn. „E-kompetencje bez barier";
6) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów
w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą
w Kielcach;
7) w sprawie wycofania z Między gminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Kielcach składnika majątkowego należącego do urządzeń infrastruktury
wodociągowej;
8) w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów;

9) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Karczówko wskiej;
10) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Barwinek;
11) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Łopuszniańskiej;
12) w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Krakowskiej wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków;
13) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy al. Jerzego
Szajnowicza - Iwanowa oraz ulicach Orląt Lwowskich i Zgody;
14)w sprawie zbycia na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej, w drodze darowizny
nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy alei Księdza Jerzego
Popiełuszki, ulicach: Ojca Kolumbina Tomaszewskiego, Tarnowskiej, Wrzosowej;
15) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kielce";
16) w sprawie złożenia petycji w sprawie uruchomienia Oddziału Neurologicznego
z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra sp. z o.o.
w Kielcach.
4. Zamknięcie obrad.
Do pkt 3.1-3.2
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak zarekomendowała następujące projekty uchwał:
- zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2018 - 2045 wraz z autopoprawką; (pkt 3.1)
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok wraz
z autopoprawką. (pkt 3.2)
Zmniejszamy plan dochodów budżetu miasta łącznie o 6.297.915 zł. Na kwotę tego
zwiększenia składają się propozycje dotyczące zwiększenia planu dochodów bieżących
łącznie o 3.364.089 zł oraz propozycje zmniejszenia planu dochodów majątkowych łącznie
o 9.662.004 zł. Propozycje dotyczą również planu wydatków, łącznie ma to związek
ze zmniejszeniem planu wydatków na kwotę 6.297.915 zł, w taki sposób, że propozycje
dotyczą planu wydatków bieżących, to jest zwiększenia ich o kwotę 3.229.022 zł oraz planu
wydatków majątkowych w taki sposób, że zmniejszają one kwotę ogółem o 9.526.937 zł.
Propozycje dotyczą także zadań inwestycyjnych rocznych. Proponujemy dokonanie zmian
w kwotach przyjętych do realizacji, jak również w limitach wydatków na wieloletnie
przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku. Bardzo proszę o pozytywną opinię
dla wszystkich zmian, które ujęliśmy w projekcie uchwały zmieniającej budżet miasta na
2018 rok wraz z autopoprawką.
Jeśli państwo pozwolą to przejdę od razu do rekomendacji, zarekomenduję państwu również
przychylne ustosunkowanie się do naszych propozycji zmieniających wieloletnią prognozę
finansową wraz z autopoprawką. Zmiany, które są zaproponowane mają związek
z propozycjami ujętymi w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2018 rok. Zatem,
również proszę o pozytywną opinię do naszego wniosku. Dziękuję bardzo.
Radna Agata Woj da
Ja mam pytanie do trzech pozycji, które znalazły się w projekcie zmian do uchwały
budżetowej. Pierwsza to dołożenie na zadanie budowy Centrum Kształcenia Praktycznego.
Widziałam że jest na sali pan dyrektor, więc chciałabym poprosić o przedstawienie
aktualnego harmonogramu realizacji tej inwestycji. Czy w związku, czy po rozstrzygnięciu
przetargu jesteśmy w stanie ocenić kiedy ruszy budowa, czy ona zgodnie z planem się
skończy? Bardzo bym prosiła o takie bieżące informacje. To oczywiście już drugi raz, kiedy

dofinansujemy tą inwestycję. Tym razem kwota niecałych 700 tyś. zł. Mam świadomość,
że byłoby dużą nieodpowiedzialnością, gdybyśmy się nie zgodzili, żeby te środki uzupełnić,
natomiast prosiłabym o taką informację merytoryczną co do realizacji samego projektu.
Druga pozycja, właściwie nie tak duża kwota - 23.000 zł, chodzi o inwestycję, budynek przy
ulicy Warszawskiej 17. Rozumiem, że chodzi o budynek synagogi?
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak
Tak.
Radna Agata Wojda
Mam takie, może trochę ogólniejsze pytanie, ponieważ ja nie wiem, wnikliwie nie śledziłam,
ale jakie są aktualne plany miasta co do tego budynku? Zatrzymałam się trochę na planie,
który miał być budynek przeznaczony dla Teatru Lalek, taki projekt zgłaszaliśmy do
Programu Rewitalizacji, natomiast jest to już kolejny element remontowy, który będziemy
finansować w tym budynku i moje pytanie, jakie są plany, co do jego zagospodarowania.
I trzecia pozycja, przeznaczenie kwoty, którą uzyskaliśmy z tytułu sprzedaży biletów na
Festiwal Muzyki Tanecznej. To jest kwota ponad 240 tyś. zł, wpływ z tytuły sprzedaży
biletów. Tą kwotę mamy przeznaczyć na koszty związane z organizacją Festiwalu.
W uchwale są wymienione trzy koszty: druk biletów, prowizja za sprzedaż biletów, wynajęcie
skanerów. Rozumiem, że to jest tylko kilka drobnych elementów z całości kosztów, które
miasto poniosło. Jakbym mogła uzyskać szerszą informację jakie były inne koszty, jakiej
wielkości to były koszty i czy to były jedyne wpływy z tytułu organizacji Festiwalu?
Domyślam się, że tak. Że wpływy ze sprzedaży biletów, ale gdybym mogła taką bardziej
szczegółową informację na ten temat uzyskać, będę wdzięczna.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Nie wiem czy najpierw pani Skarbnik, czy dyrektor Kraska?
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak
Jeśli mogę wybierać, to poproszę dyrektora.
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, pan Dominik Kraska
Panie Przewodniczący, panie i panowie radni. Jeśli chodzi o inwestycję budowa Centrum
Kształcenia Praktycznego, to w lipcu, po dokonaniu przeprojektowania obiektu i zmian
związanych z pewnymi rozwiązaniami tak, żeby obiekt był kosztowo niższy, ogłosiliśmy
przetarg. Przetarg został otwarty w dniu 19 września i od tego czasu dokonaliśmy analizy
dokumentacji. W tej chwili chcielibyśmy prosić państwa radnych o dołożenie tej kwoty po to,
żeby go rozstrzygnąć i już w miesiącu listopadzie, na początku, przekazać plac budowy
generalnemu wykonawcy i przeprowadzić prace budowlane zgodnie z terminem. Około
17 miesięcy to czas wykonania, realizacji inwestycji w całości. Póki co, w tej chwili nie ma
imamy nadzieję, że firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę podpisze umowę i nie
będziemy mieli sytuacji styczniowej.
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak

Najpierw trzecie pytanie, w kolejności jakie było zadane. Rzecz dotyczy Festiwalu.
Rzeczywiście zawarliśmy dwie umowy. Umowa z telewizją, jaką zawarliśmy, rzeczywiście
mówiła o tym, że podzielimy się wpływami z biletów. Ta znakomita część wszystkich
wydatków, które związane były z tym Festiwalem, ponosiła telewizja: gaże dla artystów,
wszystkie scenografie, nagłośnienia, wszystko to, co jest, plus oczywiście transmisja
telewizyjna itd. Wszystkie te koszty były po stronie telewizji. Natomiast my przyjęliśmy na

siebie obowiązek właśnie sprzedaży biletów i udostępnienia na ten czas Amfiteatru. To były
też koszty związane, media, które służyły obsłudze w sensie prąd, wszystkie media, które
miały zapewnić odpowiedni poziom transmisji telewizyjnej. Powiedziałam o dwóch
umowach, dlatego że tą drugą umowę podpisaliśmy z agencją, z firmą, nie pamiętam nazwy,
której zleciliśmy organizację sprzedaży biletów. To, jak państwo może pamiętają było
sprzedawane również przez internet, jakiś e-bilet, coś takiego. Tam były ponoszone pewne
koszty, związane ze sprzedażą tych biletów. Te pieniądze, które wpłynęły, to było ze
sprzedaży biletów około pół miliona złotych, i to jest połowa tego, to jest nasze. To pokrywa
te koszty, które my ponieśliśmy na realizację tego przedsięwzięcia. To jest to.
Radna Agata Woj da
Dziękuję za odpowiedź. Tak doprecyzowując, czyli ten wpływ, który jest jedynym wpływem
z tytułu organizacji Festiwalu.
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak
To jest jedyny.
Radna Agata Woj da
Rozumie, że w całości pokrywa koszty związane z organizacją Festiwalu w kontekście druku
i sprzedaży biletów, a także obsługi jeśli chodzi o media i żadnych innych kosztów miasto nie
ponosiło w związku z organizacją tego Festiwalu.
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak
Takiej odpowiedzi na tak, nie zrobię, dlatego, że nie mam teraz całego wyliczenia. Jestem
umówiona na środę, na 9 rano z panem dyrektorem Sobolewskim i między innymi
przedmiotem naszego spotkania ma być właśnie rozliczenie całych kosztów związanych
z organizacją tej imprezy. Moja wiedza na dzisiaj jest taka, natomiast nie powiem pani na
pewno, że to jest wszystko.
Radna Agata Woj da
Ok. To czy ja mogę w takim trybie poprosić też o odpowiedź na piśmie, czy składać jeszcze
dodatkowe zapytanie?
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak
Nie trzeba.
Radna Agata Woj da
Dziękuję bardzo.
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak
Jeśli chodzi o tą kwotę 23.000 zł, drugie pytanie, to są pieniądze, które są przeznaczone na
wzmocnienie konstrukcji, głównie jeśli chodzi o sanitariaty w tym budynku. Natomiast
powiem tak, że mnie nie są znane inne plany, niż te, które do tej pory były również
przekazywane państwu. Jest chyba pani na bieżąco, bo ja też mam taką samą wiedzę. Żadne
zmiany do mnie nie dotarły jeśli chodzi o przeznaczenie tego obiektu.
Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Miasta, pan Tadeusz Kozior
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, Wysoka Rado. Mam taką uwagę. W projekcie
uchwały na tablicy było dwa cztery, już jest poprawione. Naprawione przed chwilą zostało.
Było dwa cztery, na tablicy się wyświetlało, już jest poprawione.

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, Wysoka Rado. Z zaciekawieniem słuchałem tego,
co pani Skarbnik mówiła i jakie pytanie zadała pani Agata, ale jest zasada jedności
budżetowej. Nie ma czegoś takiego jak te dochody, przeznaczamy na te wydatki. Tylko
wszystkie dochody, które są, to są łączne dochody, a wydatki wydajemy, te które są potrzebne
i nie ma znaczonych wydatków w stosunku do dochodów. Są tylko dwa wyjątki: alkohol
i azbest, z tego co pamiętam. Tak to wszystko jest jako jeden dochód i wydatki. Nie ma
takiego znaczenia, że tutaj dostaliśmy pieniądze z biletów, to je przeznaczamy na wydatki
związane z kosztami, z tą imprezą. Było tyle, czy tyle potrzeba, tyle się wydało. Dziękuję
bardzo.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie:
I. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak poddał pod głosowanie projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2018-2045 z autopoprawką. (pkt 3.1)
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1362/2018 z dnia 8 października 2018 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2018-2045.
II. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak poddał pod głosowanie
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018
rok z autopoprawką. (pkt 3.2)
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1363/2018 z dnia 8 października 2018 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok.

Do pkt 3.3
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce, pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Panie Przewodniczący, panie i panowie radni, w nawiązaniu do tego, co powiedział pan
Przewodniczący mamy projekt uchwały dotyczącej jednego z tych wyjątków. Chodzi
mianowicie o kwotę 90 tysięcy złotych więcej, które wpłynęły z tytułu wydawanych
pozwoleń na sprzedaż alkoholu i tę kwotę proponujemy przeznaczyć na działalność
programową Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Ośrodka Interwencyjne
- Terapeutycznego dla Osób Bezdomnych w Kielcach. Proszę państwa o przyjęcie tej
uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1364/2018 z dnia 8 października 2018 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Do pkt 3.4
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pani Dorota Ławniczak
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Klubów
Seniora i Klubu „Senior+" i uczestnictwa w organizowanych zajęciach.
Panie Przewodniczący, szanowni państwo radni. Chciałam zarekomendować do przyjęcia
projekt uchwały, który jest jak gdyby konsekwencją realizacji uchwały dotyczącej
Kieleckiego Programu Senioralnego na lata 2018-2020. Mianowicie został utworzony nowy
Klub Senior +, jest on dotowany z Budżetu Państwa. Natomiast z punktu widzenia
uczestników nie jest istotne źródło finansowania tylko zasady funkcjonowania. Ta uchwała
dotyczy ujednolicenia zarówno usług realizowanych we wszystkich formach tych klubów
oraz Senior+ oraz zasad uczestnictwa, które będzie bezpłatne dla wszystkich uczestników.
Dlatego też proszę państwa o przyjęcie tej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1365/2018 z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Klubów Seniora i Klubu „Senior+" i uczestnictwa
w organizowanych zajęciach.

Do pkt 3.5
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pani Dorota Ławniczak
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miejski Urząd
Pracy w Kielcach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach projektu
pn. „E-kompetencje bez barier".
Chciałam zarekomendować państwu też przyjęcie drugiej uchwały. Ponieważ nasz Miejski
Ośrodek Pomocy rodzinie wspólnie z Miejskim Urzędem Pracy, w ramach takiego projektu
konkursowego otrzymaliśmy grant do realizacji właśnie tego projektu. Celem głównym
projektu jest nabycie oraz rozszerzenie posiadanych przez uczestników umiejętności
korzystania z możliwości, jakie daje Internet w ramach e-usług. Będzie to projekt
przeznaczony dla 264 osób w wieku powyżej 25 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem
seniorów, czyli osób powyżej 50 roku życia. Planujemy objęcie jak gdyby dwóch grup,
rodziców wychowujących dzieci i właśnie seniorów będących uczestnikami klubów seniora,
między innymi. Tutaj każdy z uczestników zakwalifikowanych do tego projektu będzie mógł
wybrać jedno bezpłatne szkolenie w zaproponowanej tematyce: „Moje finanse i transakcje
w sieci", „Rodzic w Internecie", „Mój biznes w sieci", „Internet dla seniora", „Kultura
w sieci". Mamy również pieniążki, w ramach tego grantu na zakup sprzętu komputerowego,
który będzie służył w ramach projektu do szkoleń, zostanie bezpłatnie przekazany do szkół,
które też będą brały udział, jak gdyby w edukacji rodziców dzieci chodzących do szkoły

w danym rejonie. Myślę, że zasadne jest przyjęcie tego projektu, ponieważ pieniążki na ten
projekt zostały już przydzielone.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1366/2018 z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach oraz Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Kielcach projektu pn. „E-kompetencje bez barier".

Do pkt 3.6
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Należnościami, pani Małgorzata
Zwierzchowska zarekomendowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni
i Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Wysokość udziałów wynosi 500.000 zł. Składa się na to 1000 udziałów o wartości
nominalnej 500 zł. Proszę o przyjęcie uchwały.
Radna Agata Woj da
Chciałam poprosić o rozwinięcie uzasadnienia. Ponieważ w uzasadnieniu jest, że spółka
planuje dokonać szereg zakupów inwestycyjnych, gdybyśmy mogli poznać te plany bardziej
szczegółowo. Ja zdaję sobie sprawę, że to może nie pytanie do pani, tylko do pana prezesa,
ale korzystam z obecności pani, dlatego kieruję.
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Należnościami,
Zwierzchowska
Czy możemy odpowiedzieć w późniejszym terminie?

pani

Małgorzata

Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak
Spółka ma zamiar się doinwestować jeśli chodzi o sprzęt do odśnieżania. Takie samochody,
pługopiaskarki. Wiem że ma być sprzęt zimowy.
Radna Katarzyna Zapała
Czyli ja rozumiem, że my teraz pół miliona złotych przekażemy na nowy sprzęt dla firmy,
a potem zapłacimy za usługę, w której ten sprzęt będzie wykorzystywany? Czy to jest jakaś
większa koncepcja, czy firma, przecież wypracowała jakąś nadwyżkę, więc może jest
w stanie też inwestować swoje wypracowane pieniądze w ramach budżetu samej spółki?
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak

Chciałam państwu przypomnieć, że spółka przekazała nam dywidendę i my tą dywidendą się
posiłkowaliśmy w momencie kiedy mieliśmy taki okres między jeszcze nie podpisanymi
umowami na możliwość korzystania z kredytów, a spółki nam przekazują właśnie te
dywidendy. My dzisiaj, jakby te środki oddajemy na wydatki inwestycyjne, które spółka chce
ponieść.

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Trudno nie zabrać głosu w takiej sytuacji, dlatego, że każda jedna spółka dostała od
właściciela pieniądze na sprzęt i na wyposażenie tej spółki w działalność i wszystkie,
dokładnie wszystkie elementy składowe tej spółki należą do miasta. Więc trudno mi się
dziwić, że chcemy na przykład dać możliwość zakupu sprzętu, który będzie służył
mieszkańcom z jednej strony, a z drugiej strony, gdyby go nie było to trzeba by było na rynku
wolnym zamówić usługę. To jedno z drugim nijak się ma.
Radna Katarzyna Zapała
Czy pani skarbnik mogłaby przypomnieć wysokość tej dywidendy?
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak (z sali)
Pięćset tysięcy złotych.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Proszę państwa, na Komisji Finansów wielokrotnie dostajemy informację co do tego jak
spółka funkcjonuje i jak spółka wypracowała zysk to myśmy ten zysk skonsumowali.
Wzięliśmy te pieniądze w formie dywidendy, ale zawsze robimy tak, że bierzemy dywidendę,
a potem w formie inwestycji oddajemy to spółce.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1367/2018 z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów
w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą
w Kielcach.

Do pkt 3.7
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem, pan Ryszard
Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie wycofania z Między gminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach składnika majątkowego należącego do urządzeń
infrastruktury wodociągowej.
Panie Przewodniczący, panie i panowie radni. Proszę o podjęcie uchwały, która jest uchwałą
porządkową, dotyczy wycofania z Między gminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Kielcach składnika majątkowego, konkretnie chodzi o ogrodzenie z wyremontowanej przez
miasto w 2015 roku hydroforni na ulicy Kochanowskiego. To ogrodzenie już nie istnieje,
więc musimy wycofać ten składnik i zlikwidować go. W to miejsce zostanie wprowadzony
nowy, który został wykonany. Proszę o podjęcie takiej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1368/2018 z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie wycofania z Między gminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
składnika majątkowego należącego do urządzeń infrastruktury wodociągowej.
Do pkt 3.8
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Panie Przewodniczący, szanowni radni. Jak widać uchwał jest kilka, bo działa już uchwała
z poprzedniej sesji, którą byli państwo uprzejmi podjąć, czyli te wszystkie dzierżawy garaży
i tym podobne spadły. Mamy ich więc tylko kilka.
Pierwszego stycznia wchodzi przekształcenie z mocy prawa. Jest już uchwalona ustawa.
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Będzie ono dotyczyć
tylko i wyłącznie nieruchomości mieszkaniowych. Przy czym ustawodawca nie określił
wysokości bonifikaty w odniesieniu do nie ruchomości stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego. Określił ją natomiast jedynie w odniesieniu do nieruchomości
Skarbu Państwa. Radom gmin pozostawił swobodę w tym zakresie, żeby określić wysokość
bonifikaty, co do tych nieruchomości, które są gminne. Ponieważ obecnie bonifikata
obowiązuje na poziomie 90% przy przekształceniu, czyli jak bloki się przekształcają
mieszkalne lub domki, których jest mało, chodzi głównie o bloki, to wówczas wysokość tej
bonifikaty wynosi 90% naliczanej od wartości nieruchomości. Generalna zasada, która jest
przyjęta w ustawie, polega na tym, że opłata przekształceniowa nie będzie już uzależniona od
wartości nieruchomości, ale od opłaty rocznej, czyli tej, którą użytkownik wieczysty wnosił
co roku. I teraz wysokość opłaty przekształceniowej to dwudziestokrotność opłaty rocznej
obowiązującej teraz. A więc, żeby utrzymać w nadchodzących latach, ściślej mówiąc w dniu
wejścia w życie ustawy, pierwszego stycznia 2019 roku, utrzymać bonifikaty na poziomie
analogicznym jaki jest teraz, to proponujemy podjęcie tej uchwały. Ktoś mógłby zapytać
dlaczego tam było 90% a tu proponujemy 50%, 40%, 60%. Dlatego, że w obecnym systemie
wartość opłaty przekształceniowej jest naliczana od wartości, a tutaj od zaledwie
dwudziestokrotności opłaty rocznej. Stąd, jeżeli przypasujemy tu te 50%, 40% i tak dalej, to
mniej więcej ta opłata wyjdzie na porównywalnym poziomie jaka jest teraz. Oczywiście
nigdy nie będzie to opłata tożsama, taka jaka była, ponieważ zmienia się zupełnie system,
zmienia się cała filozofia opłat za to użytkowanie wieczyste, nawet po jego przekształceniu.
Ale chcąc utrzymać status quo, żeby nie tworzyć mieszkańcom jakiejś takiej rozterki, że jak
to było mniej, teraz będzie więcej, to proponujemy podjęcie uchwały w takim właśnie
kształcie i z takimi wysokościami bonifikat. Dziękuję bardzo i proszę o podjęcie uchwały.

Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1369/2018 z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów.
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Do pkt 3.9
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Karczówkowskiej.
Jak zwykle zapomniałem dodać, że wszystkie uchwały posiadają pozytywną opinię Komisji
Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
Następna uchwała to jest znany temat - Karczówkowska. To jest nieruchomość położona pod
wieżowcem przy hali widowiskowo - sportowej. Ta nieruchomość stanowiła własność osób
fizycznych. Na skutek błędów, w dawnych czasach oddano ją w użytkowanie wieczyste
spółdzielni mieszkaniowej. Były oczywiście próby zasiedzenia tej nieruchomości,
prawomocnie przez sąd oddalone. Ja tylko przypominam historię, bo państwo ją pewnie
znają. Udało nam się pozyskać połowę tego udziału w trybie sądowym, po jednym
ze współwłaścicieli, który zmarł poza granicami kraju, natomiast pozostałe, byliśmy
zmuszeni iść do sądu i znieść współwłasność sądownie. Stąd ta nieruchomości stała się
własnością gminy i teraz, aby mieszkańcy tego bloku mogli przynajmniej powyodrębniać
swoje lokale na pełną własność, chcemy im przekazać prawo do tego gruntu. Bonifikata, taka
jak zazwyczaj jest przy nabywaniu gruntu przez spółdzielnię tych, na których bloki już stoją.
Ale ponieważ przy zniesieniu współwłasności trochę musieliśmy pieniędzy zapłacić, stąd
mamy porozumienie zawarte ze spółdzielnią, które jest skonstruowane tak, że... ta transakcja
zapewne dojdzie do skutku za kilka miesięcy, bo to jeszcze te wszystkie formalności trzeba
będzie dopełnić, to w momencie, kiedy będzie ona zachodzić, to wtedy oni rozwiążą nam
użytkowanie wieczyste kilku innych nieruchomości, w tym jednej na końcu ulicy
Chęcińskiej, która, kiedy użytkowanie wieczyste wygaśnie, ona się stanie własnością gminy
i będziemy mogli ją wykorzystać. My coś zaproponujemy, a Rada będzie decydować, czy ją
sprzedać, czy cokolwiek innego z nią zrobić. Dziękuję bardzo i proszę o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1370/2018 z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej.

Do pkt 3.10

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk

zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej
w Kielcach przy ulicy Barwinek.
Spółdzielnia Pionier zamierza gruntownie przebudować swój parking, przy którym położona
jest ta nieruchomość. Gdzieś pozyskali na to środki. Proszą żeby ten pasek gminny sprzedać
im na budowę infrastruktury technicznej parkingu, z przeznaczeniem na cel mieszkaniowy,
czyli w trybie artykułu 37 ustęp 3 ustawy o gospodarce. To jest pod ten właśnie parking dla
spółdzielni. Dziękuję bardzo i proszę o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Rada Miasta Kielce
w sprawie sprzedaży

-21
- brak
- brak
podjęła uchwałę Nr LXI/1371/2018 z dnia 8 października 2018 roku
części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Barwinek.

Dopkt3.11
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej
w Kielcach przy ulicy Łopuszniańskiej.
Sprzedaż na rzecz Towarzystwa Autyzmu. W tej chwili znajdują się przy ulicy Lecha. Nie
mają tam za dobrych warunków lokalowych. Zwrócili się z prośbą o to, żeby jakąś
nieruchomość im dać, ponieważ mają perspektywę środków unijnych na wybudowanie nowej
siedziby. Zaproponowaliśmy im nieruchomość przy granicy miasta, ponieważ oni chcieli
mieć w sąsiedztwie jakiejś przyrody, w spokojnej dzielnicy. Przy Łopuszniańskiej, przy
granicy miasta jest taka właśnie działka trójkątna, która nie poszła w kilku przetargach.
Zaproponowaliśmy tą działkę, oni są zainteresowani. W związku z tym proponujemy im
sprzedaż tej działki. Oczywiście jest tu bonifikata, która trzyma trochę ten cel w razie gdyby
była zmiana tego celu, zresztą to będzie ohipotekowane, ta bonifikata, czyli prawie cała ta
wartość będzie obciążać hipotekę. Czyli w razie gdyby ta nieruchomość w jakiś sposób
zmieniała swój charakter to wtedy jest obowiązek zwrotu całej praktycznie wartości tej kwoty
na rzecz miasta. Dziękuję bardzo i proszę o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1372/2018 z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Łopuszniańskiej.

Do pkt 3.12
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Krakowskiej wraz ze sprzedażą znajdujących
się na niej budynków.
Kolejna uchwała, podobna ale trochę inna, czyli Stella. Proszę państwa Stella. Pewnie
wszyscy znają, nieruchomość prawie dwa hektary, 1,8 ha, właściwie dwa hektary. Znajdująca
się przy ulicy Krakowskiej. Wszyscy znają, tam prowadzą klub strzelecki. Nieruchomość ta
znajduje się we władaniu tego klubu od bez mała pięćdziesiąt lat. Oni dostali, jako klub, tę
nieruchomość od Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste, czyli de facto, to co my chcemy
zrobić teraz, oni dostali już pięćdziesiąt lat temu, ale z jakiś tam powodów formalnych, ta
decyzja nie została wykonana. W związku z tym zwrócili się teraz z prośbą o to, żeby im tę
nieruchomość oddać, w ogóle to zwrócili się o to, żeby im ją sprzedać za mała kwotę. Ale
w tym przypadku, ponieważ nieruchomość nie jest mała, proponujemy zastosowanie
użytkowania wieczystego, ponieważ jak państwo pewnie pamiętają użytkowanie wieczyste,
co ważne, takie użytkowania wieczyste nie będą przekształcane z dniem l stycznia przyszłego
roku. To jest istotne. Tylko te mieszkaniowe. To jest nie mieszkaniowe, to jest na cel
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sportowy. Proponujemy oddanie na najkrótszy czas, który przewiduje kodeks cywilny, czyli
na 40 lat. Na 99 lat nie, nie wiadomo, czy za 99 lat klub będzie istniał. Natomiast na 40 lat,
myślę, że to jest taki okres, który pozwoli im uzyskać trwałe prawo do gruntu jakim jest
użytkowanie wieczyste, żeby mogli sobie na przykład wziąć kredyt pod hipotekę,
a jednocześnie kontrola nad realizacją celu. Co jest bardzo ważne, to to że w uchwale
piszemy: „na rzecz Klubu Stella". To znaczy tyle, że gdyby zmienił się użytkownik
wieczysty, czyli nie byłby to Klub Stella, niestety, nawet gdyby zmieniał tylko swoją formę
prawną, czyli nie był stowarzyszeniem, a stawał się na przykład jakąś spółką, to już wtedy
będzie to, oni musza wziąć na siebie to ryzyko, to już będzie podstawa do żądania sądowego
rozwiązania użytkowania wieczystego i nieruchomość powróci do miasta. Cel oczywiście
sportowy. To wszystko i proszę o podjęcie.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak

Taka korekta: Stella nie jest klubem strzeleckim, lecz łuczniczym.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Piętrzy k
Przepraszam najmocniej. Tak. Łuczniczym. Z tego się strzela i z tego. Może rzeczywiście.
Faktycznie.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem zapytać, czy Klub Stella, obojętnie czy jest
strzelecki czy jest łuczniczy, jako użytkownik wieczysty będzie płacił opłatę za wieczyste
użytkowanie, czy będzie z jakiś względów zwolniony z tej opłaty?
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
Nie. Płaci opłatę 0,3% wartości. Tak z ustawy wynika, że cel sportowy taką właśnie opłatą
jest obwarowany.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1373/2018 z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Krakowskiej wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków.

Do pkt 3.13
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach
przy al. Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz ulicach Orląt Lwowskich i Zgody.
Proszę państwa, ja już kilkakrotnie o tej sprawie wspominałem, zwłaszcza na komisjach.
W tym obszarze mamy teren w przeważającej części miejski, który jest podzielony w planie
zagospodarowania przestrzennego na dwa obszary funkcjonalne. Jest to temat regulacyjny,
ponieważ mamy tu tereny gruntu prywatnego, który skutecznie uniemożliwia jakieś
racjonalne wykorzystanie tych terenów. Z jednej strony odcina je od drogi publicznej,
a z drugiej wchodzi bez mała do środka działki. Proponujemy dokonanie zamiany pomiędzy
tymi właścicielami, którzy mają też, a jeszcze innymi osobami, które z nimi są związane, bo
to są rodzinne tematy, które mają inne jeszcze fragmenty nieruchomości na terenie miasta,
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tak, żebyśmy nie musieli za to płacić, a jednocześnie żebyśmy mogli im oddać kawałki
gruntów, których my, jako miasto nie moglibyśmy racjonalnie zagospodarować. Te, które
planujemy przeznaczyć do zamiany to są tereny przy ulicy Zgody i przy ulicy Orląt
Lwowskich. Teren przy Zgody nie ma dostępu do drogi i moglibyśmy go sprzedać tylko na
poprawę. Dziękuje i proszę o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1374/2018 z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy al. Jerzego Szajnowicza Iwanowa oraz ulicach Orląt Lwowskich i Zgody.

Do pkt 3.14
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zbycia na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej,
w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy alei Księdza
Jerzego Popiełuszki, ulicach: Ojca Kolumbina Tomaszewskiego, Tarnowskiej, Wrzosowej.
To jest ta, co chciałem powiedzieć moim zdaniem najważniejsza. Proszę państwa. GUM.
W czwartek najprawdopodobniej, czyli jedenastego, zostanie najprawdopodobniej podpisana
umowa konsorcjum pomiędzy Głównym Urzędem Miar, Skarbem Państwa, a Politechniką
Świętokrzyską o utworzeniu konsorcjum, które będzie inwestorem i będzie realizować ten
centralny kampus laboratoryjny GUM-u w Kielcach. Aby można było skutecznie składać
wniosek o pieniądze do pana Marszałka o to, żeby dofinansowanie to uzyskać, niezbędne jest
właśnie powołanie konsorcjum i w tym konsorcjum, udziały co do partycypowania
w inwestycji będą w następujących udziałach: 79% będzie miał GUM, Skarb Państwa, 21%
będzie miała Politechnika Świętokrzyska. Ponieważ do końca października, konsorcjum, aby
skutecznie uzyskać pieniądze z RPO musi złożyć ten wniosek, więc musi też posiadać prawo
do gruntu. Stąd, w momencie kiedy stanęła koncepcja, że musi to być konsorcjum
z Politechniką, powstał problem, że Politechnika powinna również w 21% stać się
współwłaścicielem tego terenu. Stąd jest właśnie ta uchwała, którą proponujemy, żeby
państwo podjęli. To już spowoduje, że będziemy mogli ten akt zrealizować i oni będą mogli
sobie spokojnie o te pieniądze wystąpić do Marszałka. To co na Komisji, jeszcze
przypominam. Darowizna celowa, co ważne, w razie gdyby, z jakiś powodów, co miejmy
nadzieję że się nie stanie, ale gdyby ta budowa miała nie dojść do skutku, to darowizna
podlega odwołaniu. Zmieniły się przepisy rok temu i nie ma już czegoś takiego jak
odstąpienie od odwołania darowizny. Czyli to, co kiedyś już tutaj ćwiczyliśmy wspólnie przy
różnych okazjach, kiedy na przykład jakaś jednostka publiczna dostawała jakąś nieruchomość
na jakiś cel, a później chciała ją z powrotem przeznaczyć na jakiś inny, wówczas prosiła
razem z nami Wysoką Radę o to, żeby Rada wyraziła zgodę na odstąpienie od odwołania
darowizny. W tym przypadku, obecnie, już takiej możliwości nie ma. Przepis mówi, że jeżeli
nie zostanie zrealizowany cel, to darowizna podlega odwołaniu. Dlatego też właśnie, w tym
przypadku, jest to takie zabezpieczenie, że w razie gdyby... tu nie ma specjalnego
niebezpieczeństwa bo oba podmioty są podmiotami publicznymi. Politechnika jest
państwową osobą prawną, szkołą wyższą, natomiast GUM wiadomo, nie posiada osobowości
prawnej, jest po prostu Skarbem Państwa. Ale na wszelki wypadek, ten zapis ustawowy
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obowiązuje wszystkich i w razie gdyby nie doszło, to darowizna podlega odwołaniu. Dziękuję
bardzo i bardzo proszę o podjęcie uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1375/2018 z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie zbycia na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej, w drodze darowizny nieruchomości
gruntowych położonych w Kielcach przy alei Księdza Jerzego Popiełuszki, ulicach: Ojca
Kolumbina Tomaszewskiego, Tarnowskiej, Wrzosowej.

Do pkt 3.15
Dyrektor Wydziału Zarządzania Energią, pan Grzegorz Wnuk zarekomendował projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kielce".
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie Prezydencie.
Do zadań własnych oczywiście należy także zabezpieczenie energetyczne miasta. Zgodnie
z prawem energetycznym, co minimum 15 lat taki dokument musi powstać i musi być
aktualizowany co trzy lata, co państwo realizowali w latach 2007, 2011, 2015 i teraz w 2018
roku jest kolejna aktualizacja. Ten dokument uzyskał odstąpienie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska oraz SANEPID-u od całej procedury, ponieważ jest to tylko aktualizacja
i Zarząd Województwa przyjął, zaopiniował pozytywnie ten dokument pismem z dnia
19 września 2018 roku. Dokument ten też zawiera aktualną mapę systemów energetycznych
miasta Kielce na podstawie danych, które uzyskaliśmy ze wszystkich operatorów energii,
którzy dysponują sieciami na terenie miasta, zarówno gazowymi, jak ciepłowniczymi, a także
elektrycznymi. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1376/2018 z dnia 8 października 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kielce".

Do pkt 3.16
Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce, pani
Marianna Noworycka - Gniatkowska zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
złożenia petycji w sprawie uruchomienia Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem
Udarowym w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra sp. z o.o. w Kielcach.
Panie Prezydencie, panie Przewodniczący Wysoka Rado. Chciałam przypomnieć, że dzięki
naszej petycji w lutym 2017 roku został utworzony drugi szpital oddziału ratunkowego
w Szpitalu Kieleckim. Natomiast w tej chwili, żeby normalnie mógł funkcjonować ten SOR
jest konieczność uruchomienia oddziału neurologicznego. Dlatego, że kiedy pacjent trafia na
ten SOR, powinien być zabezpieczony na miejscu, tym bardziej, że Szpital posiada zarówno
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tomograf jak i rezonans, gdzie ten pacjent może być zdiagnozowany i zabezpieczony w ciągu
tej złotej godziny, czyli tych dziewięćdziesięciu minut. Bierzemy też to pod uwagę, że nasze
województwo szczyci się niechlubnym, pierwszym miejscem ze względu na wysoką, można
powiedzieć umieralność pacjentów. Co trzeci mieszkaniec naszego województwa umiera po
udarze. W tej chwili, jedyny oddział, który jest w Szpitalu Wojewódzkim obsługuje
właściwie ponad 700 tysięcy osób, gdzie konsultant krajowy zaleca, że mniej niż właściwie
120 tysięcy osób powinien obejmować taki oddział. Czyli, właściwie tu też, przewyższa to
trzykrotnie tą liczbę naszych pacjentów, którzy są obsługiwani. W związku z tym, bardzo
proszę o pozytywne przegłosowanie tej uchwały.
Radny Jan Gierada
Petycja, która kierowana jest do pana Ministra to oczywiście może mieć taki odzew, że
Minister odpowie najprawdopodobniej, że każdy Narodowy Fundusz Zdrowia w danym,
województwie posiada określone środki i w ramach tych środków można tworzyć to i owo.
Odnośnie oddziału ratunkowego osobiście walczyłem od kilku lat, żeby to powstało i on
powstał. Tu jest pomyłka mojej koleżanki, 400 tysięcy obsługuje ten oddział, a nie
700 tysięcy. Ale ten nie robi pomyłek co nic nie robi. Natomiast czy jest ten oddział bardzo
potrzebny? Skoro nie byłby potrzebny, nie byłoby tej petycji. Potrzebne jest wiele oddziałów,
między innymi geriatria, bardzo potrzebna. Ludzie się starzeją, ludzie żyją dłużej,
rzeczywiście tych udarów coraz więcej jest u osób starszych, nie tylko zresztą. Dzięki temu,
że przeniesiono oddział psychiatryczny, parę lat temu na ulicę Kusocińskiego, to tam
powstała dwukrotna ilość łóżek wraz z oddziałem udarowym i neurologicznym i rehabilitacją
neurologiczną, po przejęciu przez Szpital Zespolony dawnego Szpitala Psychiatrycznego na
Grunwaldzkiej 47. Teraz podporządkowane jest wszystko pod numer 45. Myślę, że nadszedł
najwyższy czas, to będzie zadanie dla przyszłej Rady, bo oczywiście na pewno w takim
składzie się wszyscy nie spotkamy, żeby wreszcie doprowadzono do wybudowania na ulicy
Kusocińskiego, domu opieki długoterminowej na 95 łóżek, o którym mówiłem tu parę razy na
sesjach. Jest projekt, jest dokumentacja i jest pozwolenie na budowę. Jest to obiekt
jednopiętrowy i to by rozwiązało dużo problemów w mieście. Natomiast skoro Kościuszki,
szpital dobry, bardzo dobry szpital, posiada warunki i merytorykę całą do utworzenia takiego
oddziału, bo są przepisy szczegółowe ile musi być lekarzy, jak są rozliczane dyżury, jaka
aparatura, między innymi, co Marianna mówiła tomograf i rezonans. Oczywiście on służy też
innym oddziałom. I spełnia ten szpital warunki, ma możliwości techniczne i socjalne do
utworzenia tego oddziału, to aż się prosi, żeby z nowym rokiem taki oddział otworzyć. Radni,
na pewno z mediów wiedzą, że wiele oddziałów w Świętokrzyskim Województwie zostało
zamkniętych na skutek braku personelu. Między innymi we Włoszczowie, gdzie byłem
półtora miesiąca temu. Zamknięty oddział położniczy i ginekologiczny. Zamknięta jedna
interna. Bardzo małe obłożenie w niektórych szpitalach rejonowych. Szpitale rejonowe coraz
bardziej się zadłużają. A więc Fundusz te pieniądze mógłby przeznaczyć na te, najbardziej
potrzebne oddziały, takie jak neurologia, geriatria, domy opieki długoterminowej. Przyszła
Rada, pewnie część radnych tu na pewno zostanie, czego wszystkim koleżankom i kolegom
życzę z całego serca, muszą o to walczyć. Walczyć, walczyć i jeszcze raz walczyć, bo jest to
bardzo, bardzo potrzebne. Nie wiadomo czy nam też nie będzie potrzebne. Dziękuję.
Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce, pani
Marianna Noworycka - Gniatkowska
Ja właściwie, gwoli wyjaśnienia. Mówiłam o tej liczbie, powiedzmy 400 tysięcy, to dotyczyło
SOR-u. Natomiast jeśli wymieniłam tą liczbę 700 tysięcy, to dotyczy neurologii, ponieważ
neurologia obsługuje nie tylko Kielce, ale powiat kielecki, kazimierski, pińczowski, czyli to
całe południe. W związku z tym też w tej chwili zachodzi potrzeba jak i w Kielcach jak
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i powiedzmy na południu województwa. Dlatego jeszcze może nie dopowiedziałam, bo w tej
chwili kolega radny, może i tak było, ale w tej chwili, jeżeli chodzi o środki, między innymi
nasz Narodowy Fundusz, na dzień dzisiejszy nie ma takich środków i nie będzie
prawdopodobnie miał. Natomiast w tej chwili jest szansa, że Ministerstwo Zdrowia doposażą
SOR-y i sześć województw dostało już środki, powiedzmy. Natomiast nasze województwo
znów gdzieś tam w tyle. W związku z tym, ta petycja może takie tempo przybrała, żeby to
jeszcze, po prostu, zwrócić się o dodatkowe środki do Ministerstwa i do Narodowego
Funduszu oczywiście. Dziękuję.
Radny Jan Gierada ad vocem
Znaczy nie jest Marianna prawdą, że Ministerstwo nie ma pieniędzy i nie dofinansowuje, bo
Szpital Zespolony, dwa miesiące temu otrzymał osiem i pół miliona złotych na budowę
centrum urazowego, bardzo ściśle związaną właśnie z oddziałem ratunkowym. Może
w innych województwach dostają więcej, ale tu też się należy. Natomiast na pewno do końca
roku środków takich nie ma, bo są rozdysponowane. Zostało kwartał niecały do końca roku.
Myślę, że z nowym rokiem, z nowym budżetem, po nowych wyborach te pieniądze się
znajdą.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
LJOi

2. J

Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1377/2018 z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie złożenia petycji w sprawie uruchomienia Oddziału Neurologicznego
z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra sp. z o.o. w Kielcach.

Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Jeszcze jedna informacja odnośnie tego, co pan dyrektor Grzegorz Wnuk mówił. Chciałem
poinformować, że w najbliższy czwartek 11 października o godzinie 18 na Wzgórzu
Zamkowym, w sali konferencyjnej Instytutu Designu odbędzie się spotkanie w sprawie
programu „Czyste powietrze". Programu Ministerstwa Środowiska: Ekodopłaty na wymianę
pieca i termomodernizacje. Tam będzie się można więcej dowiedzieć na temat tych
programów.
Szanowni państwo, taka informacja do członków Konwentu Rady Miasta. Bezpośrednio po
zakończeniu sesji, zapraszam do pokoju 110 na chwilę na Konwenty, w celu omówienia
porządku obrad na najbliższą sesję, która się odbędzie 18 października. Dosłownie na chwilę
się spotkamy.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam nadzwyczajną LXI sesję Rady Miasta
Kielce w dniu 8 października 2018 roku.
Protokołował

Przewodniczący Radh Miasta Kielce

Zbigniew Brelski

Dariusz Kozak

jbMpuZ. J>.
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