Protokół Nr XIII/2015
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 10 września 2015 roku, w godz. 10.00-13.15,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,
Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych.
Nieobecna Radna: Regina Zapała.
Dopkt l
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Otwieram 13 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 10 września 2015 roku.
Witam panie i panów Radnych, Witam panów Prezydentów, pana Sekretarza,
panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów
podległych Miastu jednostek. Witam pana Senatora Krzysztofa Słonia. Witam
dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z naszych obrad
w lokalnych środowiskach społecznego przekazu. Szanowni państwo zgodnie ze
stanem rzeczywistym potwierdzonym listą 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. Przechodzimy do omówienia porządku
obrad. Do głosu zapisał się Radny Dawid Kędziora
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Dawid Kędziora
Witam szanownych gości, pana Senatora, pana Prezydenta, szanownych
Radnych. Drodzy Państwo, w dzisiejszym porządku obrad mamy niezmiernie
ważny dla naszego Miasta punkt. Punkt, który będzie dotyczył uchylenia
uchwały w sprawie naszej spółki kieleckiej, kieleckiego Klubu Korona.
Chciałbym w tym punkcie podziękować serdecznie panu Prezydentowi za wkład
pracy jaki włożył w pozyskanie czterech oferentów. Na chwilę obecną
z informacji, które pan Prezydent przekazywał, mamy ofertę szwajcarów, klubu
AS Roma, pana Grajewskiego i ofertę kieleckich kupców. Nie mniej jednak
muszę tutaj przekazać opinię moją i myślę, że wielu Radnych, że proponowana
zmiana uchylenia uchwały z 2013 roku, uchwały L/879/2013 z 5 września 2013
roku.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Przepraszam panie radny, ale jeśli chce Pan mówić odnośnie tej uchwały to
w punkcie 4. W tym momencie mówimy o porządku obrad w związku
z czym jeżeli tutaj chodzi o kwestie dotyczące tejże uchwały proszę wstrzymać
się i zabrać głos w punkcie 4 dotyczącym uchwał panie Radny.

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Chciałbym złożyć wniosek tym samym, dlatego chciałbym to uzasadnić.
Wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad z tego względu, że
uchwała o której wspomniałem daje możliwość Panu Prezydentowi podjęcia
decyzji i wzięcia odpowiedzialności za wybór oferenta. Chciałbym tutaj jeszcze
dodać, że wsłuchując się w glos środowisk kibiców podzielam obawy co do
niektórych oferentów, którzy budzą kontrowersje mogą się pochwalić sukcesami
ale też są znaczne porażki. Nie chciałbym, żeby nasz klub podzielił losy innych
klubów, które były doświadczone właśnie inwestycją tych osób. Dlatego myślę,
że w myśl tej uchwały obowiązującej, pan Prezydent może doprowadzić przy
czterech oferentach do oferty publicznej, gdzie wybierzemy najlepszą ofertę dla
klubu i zapewnimy tą przyszłość, a nie tylko pozbędziemy się problemu, który
jak wiemy dla wszystkich jest bardzo ciężki. Bardzo proszę kolegów i koleżanki
o poparcie mojego wniosku formalnego, o zdjęcie z porządku obrad punktu
dotyczącego uchylenia uchwały z 2013 roku. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Panie Radny, bardzo proszę o wniosek formalny na piśmie.
Radna Rady Miasta Kielce Agata Wojda
Ja bardzo dziękują pani Przewodnicząca, skoro pan Radny Kędziora głosił
wniosek formalny, to ja bym chciałabym głos odrębny w sprawie tego wniosku
formalnego. Ponieważ tym sposobem zdejmując tą uchwałę z porządku obrad
nie dajemy szansy przedstawienia intencji, które kierowały wnioskodawcą, czyli
panem Prezydentem, bo zawsze mamy szansę, jeżeli z tą argumentacją się nie
zgodzimy po prostu odrzucić ten projekt uchwały natomiast na chwilę obecną
obawiam się, że my jako Radni zdejmując ją z porządku obrad sami będziemy
posądzeni o powiedziałabym, no może niezbyt dobre intencje, jak byśmy byli
osobami, które nie są zainteresowane sprzedażą klubu więc moim zdaniem to
będzie szansa na taką dyskusję i uzyskanie precyzyjnych informacji, bo te które
pojawiają się w mediach to jest dla mnie zdecydowanie zbyt mało, a po tym co
pan Prezydent mówi w regionalnych mediach mam wrażenie, że dzisiaj ma nam
sporo do powiedzenia.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada
Oczywiście jestem za tym, żeby nie zdejmować z porządku obrad. Nic nie
wiemy nie znamy wszelkiego uzasadnienia są tu ludzie odpowiedzialni za
Koronę prawda łącznie z Prezesem są Prezydenci niech przedstawią Radnym
swoja wizję pokażą co to wtedy będzie większy pogląd będziemy wiedzieli co
z tym robić, a nie zdjąć tak bezwiednie i dać sobie znowu spokój na miesiąc.
Tak nie można robić.

Radny Rady Miasta Kielce Włodzimierz Wielgus
Pani Przewodnicząca, drogie koleżanki, koledzy Radni. Ja bym chciał, żeby pan
Prezydent wytłumaczył może, jaka jest różnica zanim podejmiemy decyzję czy
zdejmować, czy nie? Między poprzednią uchwałą, którą mam przed sobą
i która mówi: „zbyciu podlegać będzie do 100% włącznie posiadach przez
gminę akcji Kielce". Punkt drugi: „zbycie akcji spółki nastąpi w drodze
negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia". Przytoczę Państwu jej cytat
z protokołu z dnia 5 września 2013 roku, kiedy była rekomendowana ta uchwała
i to jest część (Radni mogą się zapoznać z całością tego protokołu) cytuję:
„autopoprawka odnosi się do precyzyjnego określenia liczby akcji jaki
chcielibyśmy, żeby Państwo wyrazili zgodę na ich sprzedaż. Zapis w tej
uchwale będzie brzmiał: zbyciu podlegać będzie do 100% akcji włącznie
posiadanych przez Gminę Kielce akcji. W ostatnim okresie czasu pojawiły się
zapytania i zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów nabyciem
100% akcji Korony Kielce, w związku z czym przedkładamy ten projekt".
Rozumiem, że sytuacja się kompletnie nie zmieniła, jest kilku inwestorów
zainteresowanych zakupem tych akcji, w związku z tym proszę pana Prezydenta
o wytłumaczenie dlaczego nie skorzysta z uchwały z dnia 5 września 2013 roku.
Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Dawid Kędziora wniosek
formalny
Szanowni Państwo! Składam wniosek formalny o zdjęcie punktu 4
z dzisiejszego porządku obrad, tym samym nie głosując nad uchyleniem
obowiązującej uchwały zbycia udziałów Korona S.A.
Głosowanie w sprawie wniosku formalnego dot. zdjęcia z porządku obrad
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie akcji
spółki KORONA Spółka Akcyjna w Kielcach oraz wystąpienia gminy Kielce ze
spółki KORONA Spółka Akcyjna w Kielcach:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-5
-19
- brak

Rada Miasta Kielce odrzuciła wniosek formalny Radnego Dawida Kędziory.

Do pkt 2
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję
uzgodniony w dniu 2 września 2015 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 wycofanie z porządku obrad:
I. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer U7, znajdującego się w
budynku położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 7;
II. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al.
Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku
2
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (682m );
III.w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
2
Grunwaldzkiej (l 14Im );
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
I. Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer U7, znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 7:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
-l
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer U7, znajdującego się w
budynku położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 7.
II. Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. Jerzego
Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (682m2):

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al.
Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy (682m2).
III. Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Grunwaldzkiej (77,5 m2):

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
2
Grunwaldzkiej (l 14Im ).
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad zmieniony w stosunku do
uzgodnionego na Konwencie proponuję go uwzględnić i w związku z tym jeżeli
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
-l

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad uwzględniający zmiany.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 30
lipca 2015r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Informacja o zgłoszonych żądaniach na podstawie art.37 ust. 8 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXV/423/2004 Rady Miejskiej
w Kielcach za I półrocze 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2015 - 2030;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2015 rok;
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na wyprzedzające
finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie akcji
spółki KORONA Spółka Akcyjna w Kielcach oraz wystąpienia gminy
Kielce ze spółki KORONA Spółka Akcyjna w Kielcach;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia samorządowego
programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce;
6) w sprawie zaliczenia ulic w Kielcach do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia ich przebiegu;
7) w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do
złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami
z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 - 2020" zadania inwestycyjnego pn. „Ul. Górników
Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników
i ścieżki rowerowej";
8) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (część działki nr 107/19);
9) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (część działki nr 614);
10) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Świerkowej i Dobrej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy;
11) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Gustawa Morcinka oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
12) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Grunwaldzkiej (77,5 m2);
13) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Piekoszowskiej;
14) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Pańskiej;
15) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al.
Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku
2
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (66,70m );
16) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Króla Kazimierza Wielkiego i ul. Permskiej (wg ewidencji działka
położona przy al. Jerzego Szajnowicza - Iwanowa) oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
17) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Chorzowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;

l

H

18) w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedziba
w Kielcach;
19) w sprawie nabycia przez Gminę Kielce w drodze darowizny części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Szkolnej (dz. nr
489/91);
20) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Warszawskiej (dz. nr 924/12);
21) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w gminie Chmielnik,
we wsi Zrecze Małe i we wsi Łagiewniki.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10.Sprawy różne i wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad.

Do pkt 3
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
poddała pod głosowanie protokół z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się
w dniu 30 lipca 2015 roku.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
-l

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XII/2015 z sesji
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 30 lipca 2015 roku.

Do pkt 4
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Szanowni Państwo otrzymali ankiety Najwyższej Izby Kontroli z prośbą
o wypełnienie i odesłanie na wskazany adres w załączonym piśmie. Bardzo
proszę wszystkich uczestników sesji Rady Miasta o uszanowanie powagi
miejsca naszych obrad i nie spożywanie posiłków w trakcie trwania sesji.
Ponadto informuję państwa Radnych , iż zgodnie z art. 52 ust. l Statutu Miasta
Kielce czas wystąpienia na sesji z interpelacją nie może przekraczać 5 minut.
Bardzo proszę o respektowanie zapisów Statutu. Kolejne informacja jest na
prośbę Prezesa Efektora Kielce, który wystąpił na moje ręce z propozycją dla
Radnych czynnego kibicowania drużynie Efektor Kielce w sezonie 2015/2016.

Szczegóły i warunki odbioru bezpłatnych karnetów opisane są w piśmie
zamieszczonym na stronie dla Radnych. Zapraszam państwa Radnych do Pocztu
Sztandarowego, który uczestniczyć będzie w obchodach 14 rocznicy ataku na
Wieżę World Trade Center. Uroczystości rozpoczną się 11 września o godz.
10.30, przed Pomnikiem Homo Homini przy ul. Ściegiennego. Szanowni
państwo, panie i panowie Radni, ja już dziś zgłaszam akces do Pocztu
Sztandarowego i bardzo proszę o wydelegowanie dwóch Radnych w dniu
dzisiejszym po sesji, abyśmy mogli godnie reprezentować w uroczystościach
Radę Miasta Kielce. Przypominam zainteresowanym Radnym, że bezpośrednio
po dzisiejszej sesji odbędzie się spotkanie z grupą inicjatywną na rzecz
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Chętnych proszę o pozostanie na
sali po zakończeniu sesji. Interpelacje między sesjami złożył Radny Marcin
Chłodnicki.
Do pkt 5

Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski
INFORMACJA
o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce
(od 30 lipca 2015 r. do 10 września 2015 r.)
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 30 lipca
2015 r. wydałem:
I. 58 zarządzeń dotyczących:
Nr 346/2015

1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 rok ,
2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
_ Nr 306/2015, Nr 318/2015, Nr 329/2015, Nr 340/2015

>

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i
wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 rok - Nr 301/2015'
Nr 307/2015, Nr 319/2015, Nr 330/2015, Nr 341/2015, Nr 347/2015
i

4. zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Miasta
Nr302/2015
Kielce dla samorządowych instytucji kultury ,
5. powołania Komisji
Konkursowej
w
celu
wyboru
brokera
ubezpieczeniowego Gminy Kielce i jej jednostek organizacyjnych —
311/2015

ł
6. zatwierdzenia
Regulaminu
Technologicznego-Nr345/2015,

Organizacyjnego

Kieleckiego

Parku

7. określenia zakresu nadzoru nad zadaniami Miasta Kielce wykonywanego
przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i
Nr310/2015
Skarbnika Miasta ,
8. przyjęcia zaktualizowanego dokumentu „Strategia Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata
Nr290/2015
2014-2020",
9. w sprawie powołania gminnego koordynatora Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w Gminie Kielce
_ Nr 291/2015

l

10. wymiany zasobów danych informacji przestrzennej w sieciach
teleinformatycznych - Nr 331/2015,
ll.powołania interdyscyplinarnego zespołu do współpracy z Ministrem
Środowiska
oraz wykonawcą
projektu pozakonkursowego pt.
"Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100
tyś. mieszkańców" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Nr333/2015?
iz.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od l
września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przez organizacje pozarządowe i
inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy
społecznej-Nr312/2015,
IS.rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015
zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji podmiotom
uprawnionym- Nr338/2015 ,
I4.ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r. _ Nr342/2015 ł
15. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.-Nr314/2015,
ló.powołania Zespołu do spraw organizacyjno-technicznego zabezpieczenia
prac związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej _Nr315/2015,
I7.powołania
obwodowych
komisji
do
spraw
referendum dla
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6
września2015r.- Nr323/2015 ,

IS.warunków

oraz

sposobu

wykorzystania

techniki

elektronicznej w

referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Nr 332/2015

ł

I9.ustalenia zasad zarządzania i nadzoru nad pracami związanymi z
utrzymaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w
Urzędzie Miasta Kielce - Nr325/2015,
20.ustalenia Regulaminu:
a) Pracy Urzędu Miasta Kielce oraz Regulaminu Wewnętrznej Polityki
Antymobbingowej- Nr335/2015 ,
b) Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce - Nr 336/2015,
21.zmiany zarządzeń w sprawie:
a) ustalenia czasu pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Miasta
^• i

_ Nr 316/2015, Nr 324/2015

b) powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski o
udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Nr
327/2015

•>

c) wykonywania czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji
kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum
zakładowego w Urzędzie Miasta Kielce - Nr328/2015,
d) ustalenia zasad opracowywania umów cywilno-prawnych - Nr 334/2015,
e) powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na
dzień 6 września 2015 r. - Nr344/2015,
f) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Kielce lokali
Nr 339/2015
przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne 5
22.powierzenia do zarządzania Miejskiemu Zarządowi
w Kielcach nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy:
Nr300/2015

a) Sienkiewicza 40b) Wiśniowej- Nr320/2015 ,

Budynków

,

23.pozbawienia prawa zarządu zabudowaną nieruchomością położoną w
Kielcach przy ulicy Tarnowskiej 16, powierzonego Miejskiemu
Nr305/2015
Zarządowi Budynków w Kielcach ,
24.nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicy:
a) Batalionów Chłopskich i Skrajnej - Nr292/2015,
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b) Skrajnej- N r 2 9 3 / 2 0 1 5
oraz alei Solidarności - Nr321/2015,
25.nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Żabiej nr 7 - Nr343/2015,
26.wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) Świętej Weroniki
- Nr294/2015
Nr 295/2015ł Nr 296/ 015 Nr
b} Świerkowei ^ ' 297/2015, Nr 298/2015
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ks. Piotra Ściegiennego - Nr 299/2015
Zalesię- Nr303/2015
Rakowskiej- Nr304/2015
Jagiellońskiej- Nr308/20 ' 15 ' Nr322/2015
Koneckiej-Nr309/2015,
Grenadierów i Dąbrowszczaków - Nr313/2015
Piekoszowskiej- Nr317/2015
Grunwaldzkiej- Nr326/2015 ,'
Karola Henryka Kadena - Nr 337/2015,

II.

6 decyzji i 4 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 22 projekty uchwał Rady
Miasta Kielce.
Radny Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Mam jeden dosyć ważny temat, to jest naprawdę temat do pana Prezydenta, ale
i do szanownego Prezydium. Częściowo w poprzednim punkcie o dziwo pani
Przewodnicząca wywołała tren temat. Chodzi mi konkretnie o delegowanie i
uczestnictwo Sztandaru Rady Miasta w różnych obchodach. Trzeciego maja
były obchody Konstytucji 3 Maja, pewnie wszyscy się tutaj zgodzimy, że tak
naprawdę wszystkie kluby mówiąc kolokwialnie zawaliły temat, później, że
każdy się obrzucał niemalże błotem, tak. Ja chciałem, ja nie chciałem. Fakt jest
taki, że wszyscy uderzyliśmy się w pierś i obiecaliśmy sobie, że sztandar będzie
uczestniczył w ważnych obchodach. Przed chwilą pani Przewodnicząca
powiedziała o jutrzejszych obchodach, a ja się pytam, to jest tak naprawdę do
szanownego Prezydium, ale również po części zaraz powiem do czego
zmierzam do pana Prezydenta. Dlaczego nie delegowaliśmy sztandaru w mojej
ocenie bardzo ważne obchody, czyli po pierwsze rocznica Wybuchu Powstania
Warszawskiego -1 sierpnia. Miesiąc później również bardzo ważne (chociaż nie
wiem, mam wrażenie, że dla niektórych tylko na facebooku) rocznica Wybuchu
II Wojny Światowej, wtedy sztandaru nie było. Mało tego ubolewam, że
również przedstawiciela Prezydenta mówiąc przedstawiciela Prezydenta mam
na myśli, jednego z Wiceprezydentów, pana Prezydenta, lub na przykład pana
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Sekretarza na obchodach związanych z wybuchem II Wojny Światowej. Według
mnie przepraszam, ale to jest skandal po prostu. To jest skandal. Chodzi mi
głownie o Sztandar Rady Miasta, albo po prostu nie wiem, mam wrażenie, że
Sztandar jest po to, żeby tkwił w tym miejscu, w którym teraz tkwi po prostu
przez 4 lata i wybiórczo traktujemy sobie pewne uroczystości. Ja nie mówię, że
jutrzejsze uroczystości nie są ważne, ale czy rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego nie jest ważna? Czy rocznica wybuchu II Wojny Światowej nie
jest ważna? Może jeszcze nie wiem, szanowne Prezydium sobie z tematem nie
radzi to może na Konwencie decydujmy. Wszyscy zgodziliśmy się, że będziemy
delegować kogoś do sztandaru, a tak ważne uroczystości, chyba dla wszystkich
Polaków (chociaż też mam wrażenie, że nie dla wszystkich) no mówiąc brzydko
przepraszam olewamy, tak naprawdę. No tak nie może być i uważam, że nie
powinniśmy, jeśli wiemy, że są jakieś uroczystości rozmawiajmy na Konwencie,
jeśli po prostu szanowne Prezydium nie chce, po prostu, aby ja nie mówię. Na
przykład na uroczystościach związanych z wybuchem II Wojny Światowej była
obecna Radna Joanna Grzela. Nie było problemu? Nie było! Ja również byłem,
reprezentowałem swój klub, ale już nie o to chodzi, że wszyscy Radni mają być
bo tak się nie da, ktoś deleguje swoich przedstawicieli, ale Sztandar Rady
Miasta według mnie bezwzględnie powinien być obecny na tak ważnych
uroczystościach. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Mogę zaapelować teraz ponieważ (jak kolega pamięta mówiąc jeszcze na
poprzednich
majowych
uroczystościach),
na
Konwencie
prosiłam
o wydelegowanie i niestety (teraz już nie ważne, który klub, którzy Radni), ale
odmówiono mi. Zostałam praktycznie ja i jeszcze jeden klubowy kolega do tego
aby poczet reprezentować Radę Miasta dlatego dziś ja mówię, ja deklaruję
swoją obecność i proszę jeszcze o dwie osoby do pocztu sztandarowego na
dzień jutrzejszy. Dziękuję uprzejmie.
Dopkt 6 - 7
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Kolejne punkty porządku obrad dotyczą: informacji o zgłoszonych żądaniach na
podstawie art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXV/423/2004 Rady
Miejskiej w Kielcach za I półrocze 2015 roku. Informuję szanowni państwo, że
obie informacje
zostały
opublikowane
na stronie
dla Radnych
w odpowiednim czasie i trybie, a także były przedmiotem obrad
merytorycznych komisji Rady Miasta. Czy są jakieś uwagi do przedstawionych
materiałów lub pytania? Nie widzę. W związku z czym, że Rada Miasta Kielce
przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdania przechodzimy do
podejmowania uchwał.
12

Do pkt 8.1 - 8.3

Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu UM Kielce
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015-2030.
Pani Przewodnicząca, szanowni państwo Radni! Pozwolicie, że przedstawię
dwie uchwały czyli tradycyjnie zacznę od zmian w budżecie Miasta na 2015
rok. W związku z tym, że zmiany te powodują również zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej. Przedmiotowa uchwała zmiesza plan dochodów budżetu
Miasta o kwotę łącznie 18 713 788 zł oraz zwiększa plan wydatków budżetu
Miasta o kwotę 886 212 zł. Zwiększa plan przychodów o kwotę 19 min 600 zł
dokonuje zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Dokonuje zmian
w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w 2015 roku oraz dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków dla
wydzielonych rachunków i dochodów oświatowych jednostek budżetowych
oraz w dotacjach podmiotowych i celowych, i tak, po tych wszystkich zmianach
deficyt Miasta wynosi 165 015 190 zł w związku z powyższym proszę
o uchwalenie proponowanych zmian zarówno w budżecie jak i Wieloletniej
Prognozie Finansowej. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Zanim przejdziemy do głosowania pragnę jeszcze poinformować Wysoką Radę,
że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych komisji oraz informacjami
przewodniczących tych komisji wszystkie projekty uchwał, które znalazły się
w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały opinię, jeżeli jednak
przewodniczący komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania tych
projektów uchwał proszę aby przed głosowaniem wpisali się na listę mówców
w odpowiednim punkcie porządku obrad.
Radny Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na pewną niezręczność w porządku obrad
(tak mi się wydaje), czyli mamy najpierw uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej, następnie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta,
a dopiero później w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego i pierwsze moje
pytanie takie techniczne, co w sytuacji jeśli np. załóżmy czysto teoretycznie,
Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie przegłosowana, zmiany w budżecie
również, a następnie w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego nie będzie
przegłosowana pozytywnie to jest moje pierwsze techniczne i jeśli pan dyrektor
może odpowiedzieć, a za chwilę będę miał kolejne pytania.
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Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu UM Kielce
Wszystkie te trzy uchwały są ściśle ze sobą związane. Jak się wczytamy
w uchwałę zmieniającą budżet jest tam również mowa o kredycie tym 19 min
600 zł, który jest odrębną uchwałą. Ta uchwała jest nam potrzebna do tego dla
przejrzystości, dla banków. Banki wymagają od nas w drodze przetargu, tak
naprawdę odrębnej uchwały na co ten kredyt jest i w jakiej wysokości. Tak jak
powiedziałem te wszystkie trzy uchwały są ze sobą związane. Tak że sytuacja
będzie patowa bo budżet i limity kredytu są tam ustalone, a uchwały kredytowej
tej trzeciej nie będzie.
Radny Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Mam wrażenie panie dyrektorze (być może ja nie jasno się wypowiedziałem) co
w sytuacji jeśli Wieloletnią Prognozę Finansową i zmiany w budżecie
przegłosujemy pozytywnie, a następnie, będziemy na nie przy uchwale
dotyczącej kredytu? Czy nie lepiej by było jeśli byśmy najpierw głosowali
uchwałę w sprawie zaciągnięcia tego kredytu, a dopiero później WPF i zmiany
w budżecie.
Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu UM Kielce
Tak jak powiedziałem, do przetargu jest nam niezbędna ta uchwała kredytowa.
Radny Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Konkretne teraz pytanie dotyczące tego kredytu i siłą rzeczy również też WPF-u
i zmian w budżecie. Co prawda rozmawialiśmy na ten temat na Komisji
Budżetu i Finansów, teraz takie pytanie do pana dyrektora. Jakie będą
teoretyczne koszty tego kredytu, czyli pan dyrektor mniej więcej mówił na
komisji budżetu czyli wariant najbardziej pozytywny tak to nazwijmy dla
wszystkich mieszkańców, bo trzeba powiedzieć, że wszyscy mieszkańcy zapłacą
za te odsetki jest około bodajże 60 tyś. zł. Jaki jest wariant pesymistyczny? Nie
wiem czy to będzie pół miliona, milion? I czy nie wydaje nam się wszystkim, że
jednak powinniśmy (ja o tym też mówiłem na komisji) baczniej zwracać uwagę
na pewne bardzo poważne inwestycje bo taka chcąc, nie chcąc (czy się ktoś
obrazi, czy nie) mamy chyba wszyscy wrażenie, że niezależnie czy są po prostu
jakieś opóźnienia to tak naprawdę nie ma winnych i dajemy niejako przyczynek
na przyszłość, że nie zależnie kto, będzie coś będzie budował, cokolwiek będzie
budował w Kielcach to może się spóźniać bo tak naprawdę, i tak pewnie, jeśli
mówimy bo ktoś zaraz powie o minimalnych karach to tak naprawdę żadnych
kar, nie zależnie czy skończy ktoś w lipcu czy w grudniu, czy za rok, to nie
będzie po prostu kar. Prosiłbym żebyśmy zwrócili na przyszłość na to uwagę
i proszę odpowiedzieć pierwszą część mojego pytania. Dziękuję.
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Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu UM Kielce
Tak, jak mówione było na komisjach, ale powtórzę, bo nie wszyscy Radni
uczestniczyli oczywiście. To przy założeniu, że wigor będzie taki jak teraz czyli
wczoraj był 1,72 marze jakie otrzymujemy w przetargach na kredyt czyli w
okolicach 0,02 punktów procentowych no to w zaokrągleniu to jest 2% w
stosunku rocznym, czyli od 19 min miesięcznie jest to koszt 30 tyś. zł,
zakładam, że ten kredyt uruchomimy w grudniu najpóźniej jak się da. Jak każde
kredyty nie zaciągamy wcześniej bez potrzeby i spłacimy go w styczniu.
Historia uczy, że dotychczas zawsze w styczniu spłacamy przed terminem
większość umów kredytowych. Będziemy chcieli w drodze przetargu nie czekać
na wpływ w pierwszym kwartale tych dotacji unijnych, tylko zawrzeć sobie w
tej umowie jakiś taki zapis, że możemy w z własnych środków wcześniej spłacić
jak w innych kredytach to mamy. Natomiast moim zdaniem historycznie taki
kredyt już był. Nie wiem czy państwo pamiętacie w 2005 bodajże i 2006 roku
przy okazji realizacji zadań, czyli ulicy Sienkiewicza oraz wiaduktów na
Krakowskiej, to była wtedy pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego. W
mojej ocenie taki kredyt wcześniej czy później przy następnej perspektywie na
pewno będziemy sięgać.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Krzysztof Adamczyk
Proszę o 5 minut przerwy.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska ogłosiła 5 minut
przerwy
Po przerwie Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
wznowiła obrady.
Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu UM Kielce
Jeszcze tylko jedna taka uwaga. Jeżeli nie zaciągniemy tego kredytu, powstanie
dziura w budżecie. Powstaną zobowiązania, które tak czy inaczej będziemy
musieli zapłacić, nie w tym roku tylko w roku następnym. I te zobowiązania są
również oprocentowane tylko nie dwa procent, ale 4 razy więcej, czyli odsetki
ustawowe, te karne wynoszą na dziś 8%. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce Agata Wojda
Bardzo dziękuję pani Przewodnicząca bo ja rozumiem, że mogę zabrać głos
także uchwały o zaciągniecie kredytu, czy w tym punkcie to będzie?
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Ja mam dla państwa pewną propozycję. Przyjmijmy pierwszą uchwałę, drugą
uchwałę, a w kwestii jeżeli będzie już stricte sam kredyt to Radni jeszcze prosili
o dokładne panie dyrektorze i konkretne zaprezentowanie tej uchwały. Także
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teraz może przejdźmy do głosowania nad uchwałą, chodzi o WPF, potem
podejmiemy budżet, a następnie oddam głos panu dyrektorowi, aby wszystkie
kwestie dotyczące kredytu zostały przed głosowaniem wyjaśnione. Dobrze?
Dziękuję uprzejmie.
Radna Rady Miasta Kielce Agata Wojda
To ja w tamtym momencie będę chciała zabrać głos. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś
Jeżeli chodzi o ten kredyt to on jest jakby immanentną częścią pierwszej
i drugiej uchwały więc teoretycznie moglibyśmy na temat dyskutować, no ale
równie dobrze możemy jakby, to przenieść na ostatnią pozycję w tej trójce
uchwał no tylko, że będą określone konsekwencje jeżeli ta trzecia uchwała
prawda nie przejdzie, lub no nie będzie przyjęta
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie:
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
I. Poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015 - 2030: (pkt 8.1)
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/224/2015 z dnia 10 września
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2015-2030.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
II. Poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok: (pkt 8.2)
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
— brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/225/2015 z dnia 10 września
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
rok 2015.

16

Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu UM Kielce
Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu związany jest
z tym, że zachodzi konieczność zapewnienia finansowania zadań ze środków
Unii Europejskiej, podyktowana jest zmianami terminów refundacji
poniesionych wydatków na zadania takie jak: rozbudowa ul. Sciegiennego,
budowa węzła drogowego u zbiegu ulic Armii Krajowej, Żelaznej,
Grunwaldzkiej, Żytniej, budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej oraz
budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych, kredyt
w wysokości 19 min 600 zł zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny
in blanco. Dziękuję.
r

Radny Rady Miasta Kielce Marcin Chłodnicki
Pani Przewodnicząca, panie Prezydencie, koleżanki i koledzy Radni! Aby
rozmawiać o zaciągnięciu tego kredytu trzeba wrócić do tego co działo się z
tymi inwestycjami a szczególnie z kwestią przystanków w Kielcach. Przez wiele
miesięcy, wiele tygodni obserwowaliśmy opieszałość wykonawców w tym
zakresie, słuchaliśmy wypowiedzi rzecznika Miejskiego Zarządu Dróg, który
mówił, że jeżeli wykonawcy poproszą o przedłużenie terminów to nie będzie to
przychylnie widziane dlatego, że MZD widzi, że wykonawca nie dopełnia
wszystkiego co mogłoby spowodować, żeby zostały ukończone inwestycje w
terminie. Dziś wykonawcy m.in. tej inwestycji poprosili o przedłużenie tego
terminu. Jak dowiedziałem się podczas posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, Radni zostali już podstawieni pod ścianą dlatego, że te terminy
zostały przedłużone, w związku z tym naprawdę już Miejski Zarząd Dróg
założył, że ten kredyt będzie wzięty, że to mieszkańcy Kielc, że to budżet miasta
zostanie. Sponsorem tak naprawdę opieszałości wykonawców podczas tych
inwestycji, a szczególnie inwestycji dotyczącej kieleckich przystanków.
Osobiście uważam, że to jest całkowicie niedopuszczalne, żebyśmy płacili za to
co się tam działo. Pani dyrektor Czekaj wyjaśniała podczas Komisji Budżetu i
Finansów z czego oczywiście wynikają te opóźnienia i oczywiście zapewne jest
to prawdą, natomiast w mojej opinii wynika to również z faktu, że MZD nie
wystarczająco monitorowało te inwestycje, a zwłaszcza inwestycje budowy
kieleckich przystanków, co przyczyniło się do przedłużenia tego terminu, a teraz
to tak naprawdę mieszkańcy Kielc muszą zapłacić za te odsetki, dlatego będę
głosował przeciwko w tej sprawy. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce Agata Wojda
Ja mam bardzo podobną opinię do pana Radnego Chłodnickiego, ale wbrew tej
opinii ja będę głosować za przyjęciem tej uchwały, a tylko dlatego, że mam
wrażenie, że głosowanie przeciwko niej jest taką próbą dania panu prztyczka w
nos, ale na złość chyba zrobimy nie panu, ale sobie bo z tego (z całym
szacunkiem panie dyrektorze) lakonicznego uzasadnienia tej uchwały, już nie
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wspomnę o pisemnym uzasadnieniu, które jest jednozdaniowe, czyli po raz
kolejny pokazuje jak państwo szanujecie Radnych. To jednak mam świadomość,
że konsekwencje jej nie podjęcia i nie zaciągnięcia kredytu, konsekwencje
finansowe mogą być bardziej daleko idące i kosztowne dla budżetu Miasta niż
płacenie odsetek od tego kredytu zakładając, że faktycznie będziecie państwo
chcieli go w szybkim trybie spłacić. Ta uchwała ma dla mnie taki charakter
symboliczny, ja wiem, że to brzmi dziwnie bo chodzi o realne pieniądze, ale jest
w tym trochę symboliki i to tej symboliki o której mówił pan Radny Chłodnicki.
Dla nas trochę stało się taką normą, że każda inwestycja w tym mieście
właściwie się ślimaczy, jest spóźniona i mam takie wrażenie bardzo przykre, że
to robi już wrażenie tylko na mieszkańcach, a na panu Prezydencie w ogóle nie
robi wrażenia, bo ja odkąd jestem Radną nie zauważyłam żadnej próby
wyciągnięcia konsekwencji wobec urzędników, którzy realnie odpowiadają za
realizację tych inwestycji. Pan Prezydent tymi inwestycjami (może nie
inwestycjami) ich realizacją nęka mieszkańców, utrudnia im codzienne życie. Ja
już nawet, pewnie może powinniśmy dopytywać pana Prezydenta o realizację
inwestycji odnośnie przystanków, ale ja już naprawdę nie chcę być złośliwa na
tych sesjach i nie chcę się nad panem znęcać i po prostu pytać o te pojedyncze
skandale, trudności, które pojawiają się każdego dnia i tak naprawdę
kompromitują Miejski Zarząd Dróg panie Prezydencie. Kompromitują. Jeżeli w
prywatnej firmie menadżer odpowiadał by za realizację inwestycji o wartości 32
min zł i popełniłby tyle błędów i niedopatrzeń, ten menadżer dostałby pewnie l O
minut na spakowanie swojego pudełka, a mam wrażenie, że pan swoich
urzędników poklepuje po plecach i tak naprawdę nie wymaga pan od nich
takiego profesjonalizmu w wykonywaniu przez siebie obowiązków. Panie
Prezydencie te głosy, które dzisiaj kierujemy do pana, to jest taki apel o jednak
taką rzetelność w pracy którą państwo wykonujecie, bo dręczycie państwo
mieszkańców tym wiecznym bałaganem na ulicach naszych miast. Ja podniosę
dzisiaj rękę za zaciągnięciem tego kredytu bo chcę się zachować po prostu
odpowiedzialnie, ale proszę sobie wziąć te słowa do serca i nie traktować ich
jako złośliwości, ale takiej autentycznej troski o wydatkowanie środków
publicznych. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada
Ja już swojego czasu mówiłem, że Prezydent to jest bęben do bicia i śmietnik,
gdzie można wrzucić wszystko. Trzeba znać pewne zagadnienia, żeby
dyskutować, że wszystko jest źle. Tak Prezydent robi wszystko, żeby nie oddać
w terminie. Prezydent robi wszystko, żeby wykonawca robił co mu się podoba,
Prezydent nie ma nadzoru, służby Prezydenta nie mają żadnego nadzoru,
Miejski Zarząd Dróg w ogóle nie powinien istnieć, spakować walizki prawda
itd. Żeby znać sytuację w inwestycjach drogowych, a przystanki są m.in.
inwestycjami drogowymi, czy ul. Ściegiennego, jest dziesiątki uwarunkowań,
geodezyjnych, geologicznych, zmiana gruntu itd. itd. Znam akurat roboty na
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Ściegiennego. Oczywiście, że byłoby ideałem, żeby wszystko wyszło, ale co by
się działo, gdyby firma, która wygrała przystanki (nie znam tej firmy) naraz
robiła wszystkie te 80 przystanków. Ludzie by chyba zwariowali, bo dzisiaj
robi się jakimiś etapami i wszyscy narzekają jak to będzie. Żeby było lepiej
musi być czasami gorzej, ale musimy to przemóc. Dzisiaj nie danie tego kredytu
tak jak powiedziała koleżanka Agata jest błędem dlatego, że na tym tracą
mieszkańcy. Jak ktoś nie umie z Radnych liczyć, co to jest 8% odsetek karnych,
a było kiedyś nawet 13%, i 13,5%, a co to jest 2%, to nie mamy o czym
rozmawiać. Ten kredyt muszą wziąć, zresztą my bierzemy kredyt, ale
praktycznie rzecz biorąc na wszystkie dofinansowania do unijnych inwestycji
finansowane w dużej części przez unię, każdy bierze kredyt, dlatego zachęcam
Radnych i proszę Radnych, żeby byli rozsądni, bo takie postawienie sprawy, że
ja ci przytnę nos działa tylko i wyłącznie na niekorzyść mieszkańców.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Dawid Kędziora
Szanowni państwo, drodzy koledzy, koleżanki Radne i Radni. Ja bym chciał się
odnieść trochę w innym tonie do tej całej sytuacji. Myślę, że mamy teraz okazję
taką, aby wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób, które doprowadziły do
tego o czym w kuluarach większość z nas się nie zgadza, czyli do wydawania
tak dużych pieniędzy na te przystanki jeżeli teraz zagłosujemy za wzięciem
kredytu na okoliczność zapłacenia zobowiązań wynikających z umów, które tak
naprawdę nam narzucono i nie mieliśmy możliwości zablokowania to znaczy
się, że będziemy za to współodpowiedzialni, dlatego gorąco namawiam do nie
udzielania zgody na wzięcie tego kredytu i jeżeli takie palny były wcześniej
i istnieje jeszcze inna możliwość w tak zadłużonym budżecie Miasta
proponowałbym, aby pan dyrektor poszukał oszczędności w innych obszarach.
Będę głosował przeciw i gorąco namawiam wszystkich, którzy nie chcą
odpowiadać za tak drogie przystanki, aby również mnie poparli.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada ad vocem
No oczywiście, każdy zagłosuje jak będzie uważał według własnego rozsądku
i wiedzy. Dzisiaj mówienie, nie będę głosował, bo są drogie przystanki jest po
prostu tragedią takiego myślenia. Kto z was widział kosztorysy ofertowe i kto
z was wie na przykład jaki jest skład materiału na te przystanki, bo przystanek
przystankowi jest nie równy. Każdy mówi 400 tyś. zł, ale są przystanki małe, są
większe, są bardzo duże i wszystkie oferty powyżej ponad tą firmę, która
wygrała były dużo droższe. Tak się już utarło tutaj w tych Kielcach prawda
i Świętokrzyskim, że mamy najtańsze zawsze wykonawstwo. Inwestor ma 2 zł
na inwestycje to wykonawcy nie mając pracy dają po złotówce. Najpierw
zobaczmy co jest a dopiero później krytykujmy i nie wiążmy kredytu z drogim
przystankiem.
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Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
III. Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków
Unii Europejskiej: (pkt 8.3)
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-15
-8
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/226/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na wyprzedzające
finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

Do pkt 8.4
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Tadeusz Sayor
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Chciałem zarekomendować uchwałę
o zmianie trybu sprzedaży Klubu Korona. W dość obszernym uzasadnieniu tej
uchwały jest przedstawiona kilkuletnia historia prób sprzedaży klubu, między
innymi od pewnego czasu funkcjonuje tryb, który chcemy zmienić. W trybie
tym mimo dość aktywnej działalności nie udało nam się sprzedać akcji Klubu
Korona, a sytuacja w tej chwili jest dynamiczna, ponieważ jak państwo tutaj
mówicie jest czterech potencjalnych kandydatów do nabycia tych akcji. Jednym
z nich jest Klub AS Roma, z którym pan Prezydent prowadził korespondencję,
która ciągle podkreśla, że jest zainteresowana klubem, nie mniej tych ofert nie
konkretyzuje. Oferent szwajcarski poprzez swoich pośredników, a w zasadzie to
oni przedstawili warunki zawarcia tej umowy, których gmina jako samorząd
zaakceptować nie mogła. Jest też oferta biznesu kieleckiego, której uczciwie
powiem nie znam w szczegółach, ale oni ją państwu prezentowali to wiem
dobrze i jest bardzo konkretna oferta firmy Diamond Sport & Promotion
Sp. z o.o. To jest firma, której właścicielem jest pan Grajewski, jego nazwisko
jest tu dość dobrze znane już w Kielcach. I to jest bardzo konkretna oferta.
Niestety nie zdążyłem przygotować dokładnej umowy punkt po punkcie jaką w
tej chwili prawnicy negocjują, nie mniej co do meritum sprawy to jest tak
proste, że mogę państwu w ciągu 3 minut przedstawić. Otóż oferta jest taka.
Firma Diamond Sport & Promotion deklaruje nabycie akcji Klubu Korona za 6
min zł, z czego 3 min zł płaci w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, a następne 3
min zł płaci na koniec przyszłego roku. Zobowiązuje się do nie zmieniania
siedziby, do nie zmieniania nazwy i do zapewnienia jednego miejsca w radzie
nadzorczej komuś wskazanemu przez gminę. Zobowiązuje też gminę do
uregulowania zaległości finansowych, które jak państwo dobrze wiecie istnieją.
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Gmina musi też zadeklarować, czy podpisać umowę dzierżawy na stadion
piłkarski z przyległościami za kwotę 300 tyś. zł rocznie, i do tego zawrzeć
z nabywcą umowę sponsorską na warunkach nie gorszych niż mają inne kluby
sportowe w Kielcach. I teraz tak, bo pan Radny Wielgus złożył propozycję, żeby
dokonać tej transakcji na podstawie obowiązującej do tej pory uchwały. Po
pierwsze próbowaliśmy na podstawie tej uchwały, nie udało się, a po drugie to
chciałbym zwrócić uwagę, że ten tryb jest bardzo szczegółowo opisany i gdyby
wszystko szło dobrze, czyli, a jak wiemy, że podobnie jak z tymi budowami o
których tu mówimy nie zawsze idzie wszystko dobrze jak byśmy chcieli to przy
najbardziej sprzyjających umowach, znaczy warunkach, możemy zawrzeć tą
umowę najwcześniej po pięciu lub sześciu miesiącach, w związku z tym
sytuacja na dziś jest taka, że mamy bardzo konkretną propozycję i mamy tryb
sprzedaży w którym nie możemy z tej propozycji skorzystać, w związku z tym
apeluję do Radnych o zmianę trybu sprzedaży Klubu Korona Kielce.
Radny Rady Miasta Kielce Włodzimierz Wielgus ad vocem
Panie Prezydencie, kompletnie pan się zagubił w tym co pan mówi. Nie
odpowiedział pan w ogóle na moje pytanie dotyczące tego, dlaczego nie
korzystacie z uchwały obowiązującej do tej pory, czym ona się różni? Dlaczego
ta uchwała uważa pan jest gorsza od tej którą macie teraz? Proszę powiedzieć o
konkretach, jaka jest wyższość tej nowej uchwały? Tak jak pan powiedział
próbowaliście, była firma jakaś wynajęta do negocjacji i nie było, nikt się nie
zgłosił? Wszystko jest w protokole. Zgłaszali się? Proszę mi odpowiedzieć na to
pytanie i wątpliwości.
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Tadeusz Sayor
Panie Radny nie dokładnie mnie pan słuchał. Zasadnicza i najistotniejsza w tym
momencie różnica to jest taka, że jeżeli państwo zgodzicie się na zmianę trybu
to pan Prezydent może przystąpić do sprzedaży jutro. Natomiast jeżeli zostanie
zachowany tryb obwiązujący to minimum za pięć, sześć miesięcy może być to
sfinalizowane. I to jest zasadnicza różnica.
Radny Rady Miasta Kielce Włodzimierz Wielgus ad vocem
Panie Prezydencie, a nie uważa pan, że tryb publiczny, który jest zawarty
w tamtej uchwale daje możliwość pewnej przejrzystości, czyli rozpatrzenia ofert
być może powołania z grupy Radnych kolegów do oceny tych ofert.
Rozmawialiśmy już poprzednio, i w czerwcu, i wcześniej na temat tego co się
działo w Koronie i moim zdaniem nie ma żadnej poprawy, żadnej, jeżeli chodzi
o przejrzystość działania. W związku z tym pytam jeszcze raz, czy dla tej
przejrzystości sprawy, mamy potencjalnie czterech inwestorów? Niech złożą
publicznie oferty, niech to wreszcie stanie się jasne i wszyscy zagłosujemy za
sprzedażą tej Korony najlepszemu inwestorowi. Dziękuję
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Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Tadeusz Sayor
Ja rozumiem pana obawy chociaż nie podejrzewam, żeby przy sprzedaży klubu
panu Grajewskiemu zaistniała jakakolwiek nieprzejrzystość i jest intencją
uchwały także wybór, mamy złożoną ofertę, w zasadzie wszystko co państwu
powiedziałem to jest meritum tej oferty i pan Grajewski ma ograniczony czas,
zadeklarował ograniczony czas ważności tej oferty. Nie zmienienie tego trybu,
z automatu jakby odrzuca ofertę pana Grajewskiego
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Dawid Kędziora ad vocem
Panie Prezydencie, bo nie wiem, czy tylko ja, ale może inni Radni również,
wnoszę, że po tym co pan powiedział, że już dokonaliście wyboru ofert, a my
jako Radni dostaliśmy tylko od pana informacje co do jednej oferty. Dlaczego
akurat pan Grajewski? A co AS Romą, Szwajcarami i kupcami? Może skoro
chcemy zmienić ten tryb to pokażmy te oferty tutaj i podejmiemy tą decyzję.
Wtedy pan Prezydent będzie mógł jutro sprzedać panu Grajewskiemu, jeżeli nas
przekonacie, że to jest najlepsza oferta, ten klub, a nie bawmy się w takie uniki,
żeby zmieniać specjalnie uchwałę, która daje kompetencje panu Prezydentowi
do przejrzystej sprzedaży tylko i wyłącznie po to, żeby ukryć, być może to, że
inni oferenci mają lepszą ofertę.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Krzysztof Adamczyk
Panie Prezydencie, szanowni państwo! Można powiedzieć nareszcie. Nareszcie
rozmawiamy o Koronie i jej finalizacji tego procesu, który trwa już wiele lat.
Może wreszcie uda nam się w przeciągu najbliższych kilku tygodni, ja wieżę w
to, że w ciągu kilku tygodni, a nie jakichś miesięcy Koronę Kielce oddać
prywatnemu inwestorowi. Szanowni państwo ja będę optował za tym, żeby ta
uchwała, która w 2013 roku została przyjęta, aby obowiązywała nadal. Czyli za
odrzuceniem uchwały obecnej. Dlaczego? Dlatego, że obecna uchwała
przedstawiona nam przez pana Prezydenta jest troszeczkę taka lakoniczna i
bardzo prosta. Proszę o sprzedaż poza publiczną akcji Korony Kielce. W tym
przypadku właściwie wypadamy jako Radni z procesu decyzji o tym komu
chcemy Koronę sprzedać. W ostatnim czasie jak państwo dobrze wicie pojawiła
się druga poza panem Grajewskim poważna oferta. Oferta wiarygodna, rzetelna,
oferta dobra, bo to oferta przedsiębiorców kieleckich. Na dzień dzisiejszy spółka
ośmioosobowa, ale już z informacji od grupy Kieleckich Inwestorów
Sportowych jest to w tej chwili ponad osiemnaście. Tak, że firmy cały czas
przystępują. Deklarują to, że będą klub Korona Kielce sponsorować i mają
ochotę wziąć udział w tym procesie przejęcia Korony przez tą grupę
inwestycyjną z Kielc. Szanowni państwo, uchwała z 2013 roku jest bardzo
czytelna i jasna. To jest uchwała naprawdę dobrze przygotowana, dająca
gwarancję rzetelnego podejścia do sprawy, tu jest wpisane: sprzedaż 100%
akcji, zbycie nastąpi w drodze negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia.
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Mamy czyste, klarowne i jasne intencje w tej uchwale. Nie ma nic
podejrzanego. Natomiast proszę państwa tu jest kwestia jednej sprawy określmy
terminy, określmy terminy, nie róbmy z tego 5 miesięcy czasu negocjacji z
potencjalnymi inwestorami, ale zróbmy proszę państwa 2 tygodnie. Dwa
tygodnie czasu możemy zrobić na potencjalne złożenie oferty, 2 tygodnie na
rozstrzygnięcie. Tu nie ma żadnych problemów. Pan Grajewski ma gotową
ofertę, a panowie z grupy Kieleckich Inwestorów Sportowych zadeklarowali, że
w ciągu trzech, czterech dni są w stanie taką ofertę przedstawić. Tak, że proszę
państwa nie róbmy tu terminów żadnych miesięcznych, tylko terminy
dwutygodniowe. Następnie uważam, żeby sprawa była przejrzysta, klarowna
i czytelna powinniśmy powołać komisje ze strony Radnych i pana Prezydenta,
opiniotwórczą. Komisję, która będzie w ciągu 2 tygodni, po złożeniu oferty, w
stanie przejrzeć te oferty i zadeklarować przedstawić własną opinię do tego,
która oferta będzie przejrzysta, lepsza, która będzie bardziej wiarygodna, która
daje gwarancje tego, że klub będzie się dalej rozwijał. Dlatego szanowni
państwo, nie widzę sensu przyjmowania tej uchwały dzisiaj, ponieważ nie
wiemy co się dalej stanie. Właściwie w tym momencie wykreślamy
potencjalnych innych inwestorów i wierzymy tylko w dobrą wolę pana
Prezydenta, że może zaprosi do negocjacji inne strony. Dlatego uważam, że
spokojnie możemy przy uchwale poprzedniej zostać, określić bardzo szybkie
terminy, tu nie trzeba żadnych terminów wydłużać. W tej ofercie proszę
państwa jest też przejrzystość i czytelność, czyli w tam w ten sposób można
uzyskać informacje o stanie Korony dzisiaj o tym jak finansowo wygląda
sytuacja Korony, jak sportowo to wygląda, więc jednym słowem mamy pełną
wiarygodną informację. Natomiast zauważcie państwo, w tym momencie kupuje
pan Grajewski trochę kota w worku, bo zauważcie, że nie wiem w jaki sposób
otrzymał on informacje o Koronie, natomiast nie mamy w ogóle dyskusji o tym,
co z Koroną jest. Tak, że tu grupa inwestorów kieleckich zaproponowała to, że
chce rozmawiać. Ona zadeklarowała wstępnie zakup Korony natomiast chce
dalej rozmawiać o warunkach, które zostaną przyjęte i zaproponowane przez
pana Prezydenta i to tych warunków się oczywiści dostosują i jak wczoraj
deklarowali w ciągu kilku są w stanie złożyć dobra ofertę. I szanowni państwa
padały różne rzeczy od złotówki po różne sumy, oni są w stanie finansować to w
każdej formule, jeżeli będą jasne i czytelne deklaracje jak ma to wyglądać grupa
Kieleckich Inwestorów Sportowych jest w stanie położyć taka kwotę jaka będzie
odpowiednia to tego, żeby ten klub przejąć. Tak, że oni są gotowi do rozmów,
zgłaszają to, żeby rozmawiać na temat Korony. Składają dobrą, rzetelną ofertę
wiarygodnych inwestorów. Są to wam wszystkim znani biznesmeni z Kielc już
teraz o wiele większa grupa dlatego deklarowałbym i prosił o to, żebyśmy do
tematu podeszli rzetelnie, dali szansę wszystkim stronom, dwóm stronom, bo
nie czarujmy się, że włosi oraz szwajcarzy to wirtualni, kosmiczni jacyś dziwni
inwestorzy, których nie ma, nie było i nie będzie i nie wierzę, że się pojawią tak,
że tym dwóm inwestorom dajmy szansę, niech pokażą to co mają do
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zaproponowania i w ciągu miesiąca zadecydujmy, na kolejnej sesji powinniśmy
proszę państwa mieć już konkretnie wszystko wyjaśnione i podejmujemy
decyzję komu chcemy ten klub sportowy jakim jest Korona, nasz klub, nasz
którym wszyscy kibicujemy od wielu, wielu lat komu chcemy oddać i ja bym
oczywiście deklarował i zachęcał do tego, że jak mamy dwie oferty podobne, ale
zarazem znamy jednych inwestorów, drugiego do końca. Ja nie ukrywam,
szanowni państwo że jestem kibicem Widzewa Łódź od czasu jeszcze Juwentus
Turyn i Manchester City, kiedy graliśmy w lidze Mistrzów, natomiast wiem też
bo nie ukrywam, że mam wielu przyjaciół, jako kibiców Widzewa Łódź, że
jednak pan Grajewski to dosyć kontrowersyjna (powiem delikatnie, żeby nie
obrażać, żeby gdzieś się nie potoczyło to w złym kierunku) postać i myślę, że
jak bym mógł komuś wyjaśnić więcej w kuluarach to mogę powiedzieć, bo
niestety znam pewne rzeczy, które się tam działy. Dlatego szanowni państwo,
rozpatrzmy te dwie propozycje, zostańmy przy poprzedniej uchwale i ja będę
głosował za odrzuceniem obecnej uchwały i za tym, żeby ta uchwała poprzednia
dalej obowiązywała. Dziękuję.
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Tadeusz Sayor
Dwie rzeczy bo żebyśmy mieli jasność. Zmiana trybu sprzedaży nie jest
jednoznaczna z tym, że kupi to pan Grajewski tylko otwiera pewną drogę, nową
drogę sprzedaży. Natomiast panu Przewodniczącemu chcę powiedzieć, bo to
jest dobry pomysł, że zostawmy starą uchwałę i tylko skróćmy ją. Niestety te
terminy, które ja podałem nie możemy ich skrócić, bo to wszystko jest
narzucone ustawowo i wszystkie terminy te pięć miesięcy to jest czas minimum.
Natomiast jeszcze raz podkreślam, zmiana trybu sprzedaży nie zamyka drogi
innym inwestorom natomiast prawdopodobnie stracimy tego, i tylko tyle, ale
zmiana trybu nie znaczy, że kupuje pan Grajewski, tylko pan Prezydent ma
jakby szersze pole manewru
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Krzysztof Adamczyk ad vocem
Panie Prezydencie, skoro jest propozycja, że to jest początek no to, jeżeli
chcemy, żeby to było wiarygodne, i to, żeby to nas uspokoiło dopiszmy do tej
uchwały to, że będą podjęte negocjacje po prostu w poszczególnymi stronami.
W tym momencie będę mógł spokojnie zagłosować, natomiast w tym momencie
jest to troszeczkę dla mnie nie wiarygodne i boję się, że to się może potoczyć w
złym kierunku, dlatego jeżeli miałbym głosować za tą obecną uchwałą dopisanie
punktu: będą przeprowadzone negocjacje ze stronami, proszę bardzo jestem za.
W takim przypadku będę głosował jednak przeciw.
Radny Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Ja tak się przysłuchuję , szczerze powiedziawszy przeczytałem zarys tej umowy
z panem Grajewskim to powiem szczerze, że jestem zdruzgotany i teraz kilka
pytań mam w związku z tym. Bo tak mam wrażenie, że nie każdy wie i
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chciałbym, żeby to jasno zabrzmiało, czy przegłosowanie tej uchwały powoduje,
że klub Korona, czy też Spółka Korona S.A. zostanie (bo ja tak to rozumiem)
sprzedana panu Andrzejowi Grajewskiemu? To jest moje pierwsze pytanie.
Później pan Prezydent powiedział sprzedajemy za 6 min zł, pierwsza transza w
ciągu 14 dni, druga nie pamiętam w jakim terminie
Głos z sali: Koniec grudnia przyszłego roku.
Czy istnieje, bo tak się słyszy teoretycznie taka opcja, że przejmuje pan
Grajewski i ta druga transza zostanie zapłacona z pieniędzy kluby, czyli na
przykład wpływa transza po prostu z Canal+, czy z Ekstraklasy S.A. czyli
notabene mówiąc wprost pan Grajewski zapłaci drugą transzę z pieniędzy po
prostu klubu? To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie. Ile kosztuje rocznie
utrzymanie stadionu? Czy prawdą jest, że jest to kwota rzędu 900 tyś. zł.
W zarysie umowy jest, ze pan Grajewski chce zapłacić 300 tyś. zł, czyli też
mówiąc wprost Miasto by musiało dopłacać około 600 tyś. zł, i ostatnie pytanie
kto zapłaci za zobowiązania spółki, czy gmina Kielce, czy pan Andrzej
Grajewski? Dziękuję.
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Tadeusz Sayor
To od końca może bo nie wszystko zapamiętałem, że tak za zobowiązania
dotychczasowe zapłaci gmina, tak jest w tym projekcie umowy. Co do kosztów
utrzymania stadionu, nie wiem jeżeli koszty są 900 tyś. zł a w umowie będzie
trzysta będzie to pewnie forma wspierania klubu, bo Miasto zobowiązuje się do
pewnych form wspierania klubu. A na pierwsze pytanie, podjęcie tej uchwały,
czyli o zmianie trybu sprzedaży już raz mówiłem, nie jest jednoznaczne z tym,
że nabywcą będzie pan Grajewski. Druga transza w tej chwili (dlatego nie
byłem gotów pokazania całej tej umowy) jest negocjowana sprawa
zabezpieczenia, żeby to były pieniądze pana Grajewskiego. Będzie w umowie
na pewno, będzie zapis w jakiej sposób ta druga transza jest zabezpieczona.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada ad vocem
Muszę zabrać głos, bo tak mi dyktuje rozum i serce. Z tych wypowiedzi pana
Prezydenta Sayora wynika, że temat już jest dogadany. Jak jest temat dogadany
to powiedzcie szczerze, że ma wygrać Grajewski prawda? I Już. Artykuł 63
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który w 1994 roku był modyfikowany
mówi o negocjacjach z zachowaniem konkurencji, czyli musi być minimum
dwóch. Dzisiaj głosując za tą uchwałą, tą nową dzisiejszą pomijając tą uchwałę
z 2013 roku, o której mówił Włodek, faktycznie rzecz biorąc przesądza o tym,
że ma wygrać Grajewski. A skąd wiemy, (nie kupcy tylko przedsiębiorcy, ktoś
powiedział kupcy. Kupcy to handlują butami na Plantach) jakie warunki ci
postawią? Ten daje warunki od razu jasne i pisze w gazecie, ja przeczytałem
o tych warunkach w Wyborczej chyba przedwczoraj to on się wycofuje itd. itd.
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trzeba dopuścić dwie firmy, trzy. Też nie wierzę w żadnych szwajcarów ani
w żadną Ronię, prawda? To Bzdury. Dopuścić prawda i niech wyłożą karty na
stół, to będzie uczciwe. Nie znam przepisu, który mówi o tym, że mamy czekać
pięć miesięcy. Zgadzam się absolutnie z Adamczykiem.
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Tadeusz Sayor
Bardzo chętnie po sesji, panu Radnemu, którego cenię i szanuję. Pani Jadwiga
mi tu właśnie dostarczyła, gdzieś ten przepis, Rozporządzenie Rady Ministrów
z 30 maja 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu
Państwa, które też dotyczy zbywania akcji samorządu.
Radny Rady Miasta Kielce Jacek Wołowiec ad vocem
Szanowni Państwo, w trosce o Klub Korona, która jest bliska sercu praktycznie
każdemu Radnemu i wielu mieszkańcom naszego Miasta. Nam wszystkim
marzy się, żeby ten klub rzeczywiście sprzedać w prywatne ręce, czy w ręce
inwestorów, którzy zapewnią, że ten klub będzie nadal grał tu w Kielcach, że
będzie prezentował odpowiedni poziom i że nie pojawi się taka sytuacja, że
nagle któryś ze sponsorów, czy właścicieli klubu przyjdzie do Miasta i dostawi
nam pistolet do głowy i powie proszę dać nam 3, 4, 5 milionów bo w przeciwnej
sytuacji klub przestanie istnieć. Takiej sytuacji bym nie chciał, dlatego
z ogromną powagą i troską przyglądam się ofertom, które są proponowane
i powiem szczerze do końca nie mam jasno sprecyzowanego poglądu, dlatego
uważam, że nie powinniśmy postępować w myśl takiego powiedzenia: co nagle
to po diable, czyli natychmiast już musimy sprzedawać ten klub, dlatego nie
wiem? Chciałbym usłyszeć opinię, czy pana Prezydenta, jaka jest sytuacja
finansowa klubu, że musimy ten krok zrobić w ciągu nie wiem, tygodnia,
dwóch, trzech, nie wiem, czterech tygodni? To jest jedna kwestia. A druga
kwestia chciałbym zwrócić uwagę na jedną znamienną rzecz. Proszę zwrócić
uwagę, że w polityce merytorycznej tego klubu nastąpiły ogromne zmiany.
Nareszcie mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że widzę wychowanków
widzę utalentowanych zawodników z naszego regionu i chciałbym, żeby ta
polityka była nadal kontynuowana. Sprzedając ten klub w ręce pana
Grajewskiego no nie mamy żadnej pewności, że ten klub będzie prowadził taką
politykę, że po roku, czy dwóch na przykład nie zmieni siedziby? To są
wątpliwości. Druga kwestia, tez nie wiem do końca, może moi koledzy Radni
wiedzą jakim kapitałem finansowym dysponują przedsiębiorcy kieleccy? Nie
wiem. Dlatego chciałbym te informacje usłyszeć. W moim mniemaniu
rzeczywiście sprzedaż klubu powinna mieć charakter otwarty, ale rzeczywiście
interesy Miasta w tej kwestii powinny być odpowiednio zabezpieczone, a tak jak
powiedziałem polityka kadrowa, która jest do tej pory prowadzona jeśli chodzi o
zespół, gwarancja, że klub nie zostanie w ciągu dwóch, trzech lat gdzieś
wyprowadzony do innego Miasta, i trzecia rzecz rzeczywiste oczekiwania od
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Miasta. Ja nie miałbym nic przeciwko temu, jeśli byłaby to taka stała kwota
Miasto by wspierało kwotą 2 na przykład milionów zł, ale nie chciałbym takiej
sytuacji (ostanie zdanie), że tak jak wspomniałem wcześniej, że za chwilę,
któryś z inwestorów przyjdzie i powie, ja rezygnuję jak nie dacie 5 min bo klub
przestanie funkcjonować, dlatego jestem jednak za tym, żeby nie postępować
zbyt szybko zbyt pochopnie i rozważyć wszystkie warianty i wszystkie
możliwości. Dziękuję bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce Katarzyna Zapala
Trudno się nie zgodzić z przedmówcą moim, że pośpiech tu jest nie wskazany
tym bardziej, że mówimy jak sam pan Prezydent nie raz na tej sali mówił o
niemalże symbolu promocyjnym Kielc, o klubie, który jest dla wielu Kielczan
bardzo ważną, nazwiemy to nawet instytucją sportową. Teraz ja mam takie
pytanie, bo nagle usłyszałam, że istnieje projekt umowy i niektórzy Radni nawet
go widzieli. No, ja nie widziałam w materiałach, nie ma. Może ktoś bliżej by
powiedział coś na ten temat tego projektu umowy? Drugie pytanie co do
umowy, czy skoro istnieje już taka umowa z panem Grajewskim? Dobrze
mówię chyba? To czy w takim razie powstał też projekt umowy, który dotyczy
oferty kieleckich inwestorów? I teraz taka moja sugestia. Jedno, że zawężamy
prawo, które stworzyliśmy kilka lat temu i tu mówię o uchwale oczywiście o
sprzedaży akcji 100%, zawężamy do takiego poziomu, że my jako Rada Miasta,
reprezentacja Kielczan oddajemy absolutną władzę Prezydentowi w podjęciu
decyzji komu należy ją sprzedać? Mało tego, podejmując dzisiaj w takiej
formule uchwałę nie tylko oddajemy mu pełną władzę, ale również skazujemy
się na bierne i nie me obserwowanie tego, co panu Prezydentowi wydaje się
słuszniej sze . I nie mamy na to wpływu, i nikt na to nie będzie miał wpływu, ani
Radni, ani Kielczanie, ani kibice. Tak więc, jeżeli będziemy głosować dzisiejszą
uchwałę to jej treść musi zostać zmieniona. Może tam zostać dopisane np. takie
zdanie, że my jako Rada Miasta przedstawiciele Kielczan zobowiązujemy
Prezydenta do przeanalizowania wszystkich ofert, które wpłyną, dajmy na to do
17 września oraz zaprezentowania porównania tychże ofert w sposób publiczny
Kielczanom, nam. Uważam, że nie jest to problem żaden, by rozmawiać
otwarcie na temat jednej, jak sądzę z najważniejszych inwestycji, czy w ogóle
działań skierowanych, ja rozumiem, że skierowanych na to, by ratować jednak
klub i Koronę Kielce, jak i piłkę w Kielcach. Czy ja mogę prosić o wgląd do
projektu umowy? Proszę o informacje, czy istnieje projekt umowy dla
kieleckich inwestorów? I proszę też o odniesienie się do mojej propozycji
zmiany treści uchwały. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś
Szanowni państwo, państwo Radni, panie Prezydencie, pani Przewodnicząca!
Sprawa Korony leży nam wszystkim na sercu przez wiele, wiele lat naprawdę
dyskutujemy ten problem. Natomiast nie mogę, że tak powiem przejść obojętnie
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przed tym, co się w tej chwili tutaj jakby rozgrywa. Otóż mimo bardzo, że tak
powiem dużej dobrej woli i wierzę, że jakby władze Miasta chcą rozwiązać
należycie ten problem, niepokoją mnie jednak pewne rzeczy, dość poważnie. Na
tyle poważnie, że chciałbym je jakby krótko przedstawić. Pierwsze. Nie
przyjmuję do wiadomości takiego wytłumaczenia, czy też takiego głosu pana
Prezydenta Sayora, że cyt: „nie mniej nie zdążyłem się dokładnie z tą ofertą
zapoznać". To znaczy, co? Państwo nam proponujecie podjęcie kluczowych
decyzji, a pan Prezydent się przyznaje, że nawet nie zna tej oferty dokładnie,
prawda? Druga sprawa. To, co tutaj wielu Radnych podkreślało, to co mówił
Radny Gierada, no nie da się w ten sposób uniknąć prostego stwierdzenia, my
naprawdę tak nie podejmujemy decyzji o formie sprzedaży, tylko komu to
sprzedajemy? To potwierdza pośrednio słowa tutaj pana Prezydenta Sayora, że
właściwie, jeżeli teraz nie podejmiemy tej uchwały to nam oferent zniknie, to
znaczy się podejmujemy, żeby nam nie znikł? Czyli mu sprzedajemy, no i to jest
oczywiste, więc nie można nikomu wmawiać, że to jest jakaś kierunkowa
uchwała, że tutaj jest. To już jest przygotowane pod konkretnego kupca. Czego
się boję i co państwo wszyscy znają? W internecie są często takie strony i takie
sprzedaże, które nagle mówią jak w pięć minut nie podejmiesz decyzji, to ci
okazja przepadnie? Prawda? I myślę, że jesteśmy robieni, że tak powiem w ten
sposób. Jak w dziesięć minut nie podejmiemy decyzji to okazji już nie będzie.
Jeżeli to jest oferent poważny pan Grajewski (mówię o tym oferencie) to za pięć
minut nie zniknie. Co to znaczy, że wycofa się z oferty? To znaczy, o co tu
chodzi? To znaczy ma ochotę kupić, czy nie ma ochoty kupić? Ma ochotę, że
tak powiem stanąć w uczciwej walce w szranki z innymi, którzy chcą też kupić
Koronę, czy po prostu chce wykorzystać, nie wiem przewagę sympatii,
przewagę czegokolwiek, żeby tą ofertę jakby na mieście wymusić? Tak się nie
robi. Naprawdę uważam, że zresztą jest to też w jakimś sensie przerzucanie
odpowiedzialności na Radę. My nie mamy żadnych informacji tak naprawdę. To
co ostatnio Radni usłyszeli i się dowiedzieli to są strzępki informacji. Nikt nie
widział dokumentów, nikt nie widział zasad. Pan Prezydent, i to mnie naprawdę
zaniepokoiło. Pan prezydent mówi, że on nie zna szczegółów, on nie wie, bo nie
zdążył się zapoznać. To co myśmy się zdążyli zapoznać? No po prostu tak się
nie robi. Ja uważam zresztą, jeszcze jedna sprawa. Oferta publiczna jest ofertą
publiczną, to oferta podniesionej kurtyny, oferta rozważana w rybie nie
publicznym, oczywiście jest zgodna z prawem i wszystkie, że tak powiem
kanony prawa zostają zachowane, natomiast nie jest to tak transparentne jak
oferta publiczna. Oczywiście, że Rada powinna się naprawdę bardzo poważnie
zastanowić i nie łapmy jakby okazji w locie, bo te okazje w locie z reguły są
okazjami złudnymi. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Jarosław Machnicki
Panie Prezydencie, szanowni Radni, szanowni zebrani! Ja dowiaduję się z
mediów od wielu miesięcy o różnych potencjalnych tych, którzy chcą nabyć
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Koronę Kielce. Nie dowiaduję się w sposób bardzo konkretny, w sposób
ewidentnie życzliwy ze strony pana Prezydenta, aby przedstawiać Radnym
aktualnie wiarygodną informację. Przypomnę, że był telegram od AS Romy i to
było to, gdzie namawiałem kolegów na głosowanie na tak, a dzisiaj słyszymy,
że nie ma oferty od AS Romy, są zainteresowani obiecują, coś tam robią, i też
z mediów dowiaduję się o ofercie tej firmy, która jest firmą pana Grajewskiego
bo de facto chyba z tego wnoszę, że będzie to firma, a nie pan Grajewski, ale
ciekawszą rzeczą jest to, co na spotkaniu z przedstawicielami już spółki, która
się zawiązała dla działalności związanej z klubem Korona Kielce. Było to
ciekawe spotkanie bardzo treściwe, widziałem także akt notarialny i deklaracje
pierwszej grupy kieleckich przedsiębiorców, którzy chcą wyłożyć swoje
pieniądze, zresztą proszę państwa to nie są ludzie z kosmosu, nie są to ludzie
wirtualni. To są ludzie, którzy w znacznej części już od kilku lat działają na tym
rynku sponsorując ten klub w różny sposób, więc nie są to obce nazwiska, tylko
to są ludzie gdybyśmy zapytali dzisiaj tylko o tą grupkę, która jest inicjującą to
są ludzie, którzy jakieś pieniądze dla tego klubu wyłożyli. Kolejna rzecz, w
ciągu zaledwie trzech dni ci panowie dokonali tych rzeczy o których mówię tych
rzeczy prawnych. Złożyli ofertę bo ją czytałem, oczywiście bardzo mglistą,
bardzo ogólną prosząc o rozpoczęcie dalszej debaty i jakby określenie przez
Miasto jakichś elementarnych warunków. Jeżeli przyjmiemy ofertę na którą
powoływał się pan Prezydent Sayor, że główny oferent tam zapisany
zobowiązuje się, że siedziba będą Kielce i nazwa będzie Korona Kielce to
proszę państwa po podpisaniu umowy i po zapłaceniu umówionej kwoty
właściciel może z tym zrobić dokładnie co chce. My nie zawieramy umowy
wieczystej na to, że Korona Kielce na być w Kielcach i że będzie lat
dwadzieścia, trzydzieści, pięćdziesiąt. I tu są pewne obawy. Jeżeli chodzi o
nazwę klubu, a to jest bardzo ważne, to kiedyś pan Prezydent mówił, że to jest
też coś w rodzaju klejnotów rodowych, to kieleccy biznesmeni mówią wprost,
który z nas ma być wyróżniony, żeby przed nazwą Korona Kielce pojawiła się
nazwa jego firmy? Czy pozostali nam na to pozwolę? Oni chcą po prostu także
poprzez to, że będą sponsorami, czy współwłaścicielami tej firmy podnieść
hierarchię swojej działalności, jakby pokazać, że ich firmy są jeszcze bardziej
poważne, że są jeszcze bardziej wartościowe. Z każdego dnia przybywa tych,
którzy chcą wyłożyć swoje pieniądze, ale także tych, którzy chcieli by się
reklamować poprzez tą grupę, a także na stadionie. I tutaj dla mnie jest
oczywiste, że jeżeli dzisiaj na prośbę pana Prezydenta mamy podejmować
uchwałę, która pozwala na podpisanie już właściwie spisanej umowy z tą formą
wymienioną na początku to myślę, że nic się nie dzieje, jeśli określimy i nie
tryb pięciomiesięczny, tylko ten sam tryb. Proponuję, aby wnioskodawca
wycofał uchwałę, albo po prostu nie głosujmy za tą uchwałą. Umówmy się, że
dajemy czas piętnaście dni, dwa tygodnie na rozpatrzenie przez pana Prezydenta
i podjęcie rozmów z jedną i z druga stroną. Za dwa tygodnie spotkajmy się
i usłyszmy jakie są warunki obu oferentów, może jeszcze ktoś się pojawi
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i wtedy pięć minut po uchwaleniu tej uchwały, pan Prezydent może zawrzeć
umowę z tym, który jest najrozsądniejszy i najbardziej wskazany. Kieleccy
przedsiębiorcy nie mieli na to czasu, a gdyby tu przyszli i powiedzieli, że w
czerwcu już rozmawiali z panem Prezydentem i że w poprzedni czwartek
rozmawiali i jakby te rozmowy nie zostały dalej podjęte no to myślę, że inaczej
popatrzylibyśmy na tą sprawę. I ja twierdzę, że dzisiaj nie powinniśmy podjąć
tej uchwały, ale zapowiedzieć, że jeżeli tak sformułowana uchwała pozwala na
szybkie doprowadzenie Klubu Korona Kielce do innego właściciela to będę za
tym optował i naprawdę poświećmy swój czas za tydzień, za dwa o każdej porze
i w każdy dzień. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Robert Siejka
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Nie będzie odkrywcze
jak powiem, że nie zmieniłem zdania. Uważam, że Miasto nie powinno
utrzymywać tej spółki. Ja się cieszę, że jest okazja i możliwość zbycia tych
udziałów. Natomiast słuchając tej dyskusji dzisiaj, tych wątpliwości, ja
oczywiście też mam mnóstwo wątpliwości po wysłuchaniu informacji pana
Prezydenta, bo tych pytań rodzi się mnóstwo. Ja sobie je nawet wynotowałem,
ale nie chcę się wpisywać w to, dlaczego? Bo mam wrażenie, że Radnym się
wydaje dzisiaj, że oni tu mają wiele do powiedzenia, oni tu będą dokonywać
wyboru oferty itd., itd. A tymczasem wpisujecie się szanowni państwo w pewien
scenariusz, ja mam wrażenie, że przygotowany prawdopodobnie przez pana
Prezydenta, który w tym momencie chce w jakimś sensie zrzucić z siebie część
odpowiedzialności za to co dalej z tą spółką będzie, ale to się nie uda, bo tak nie
może być. Radni dzisiaj mają przegłosować tylko uchwałę, która zezwala panu
Prezydentowi na podjęcie działań sprzedaży akcji tej spółki w określonym trybie
kropka. Tam nie ma w projekcie uchwały, że Miasto sprzedaje spółkę panu
Grajewskiemu, panu Długoszowi, Suchańskiemu, Wenusowi, nie wiadomo
komu. Nie. To pan Prezydent w efekcie podejmie decyzję i będzie ponosił
odpowiedzialność za te działania prawda i za te warunki, które w tej umowie są
spisane i które zaakceptuje, bądź nie. Natomiast obawiam się sytuacji takiej, że
dzisiaj Rada, jeśli się nie zgodzi na przyjęcie tego trybu i upoważnienia pana
Prezydenta do zbycia akcji w tym trybie to szanowni państwo za nie wiem,
miesiąc, dwa, a może nawet szybciej na tej sali Pan Prezydent wniesie projekt
uchwały zmieniającej uchwałę budżetową, żebyśmy kilka milionów dołożyli do
tej spółki, bo nie ma pieniędzy, i miejmy tego świadomość. Ja już się na to
godzić nie chcę i mówimy tu o wiarygodności poszczególnych osób, pan Radny
Adamczyk mówi o kontrowersyjnej postaci no, a ja tylko z mediów znam
nazwiska osób, które w tej kieleckiej grupie inwestorów się pojawiły, no ja się
pytam a pan Suchański, który jest członkiem Rady Nadzorczej Korony nagle
jest w tej spółce i chce kupić tą Koronę to nie jest jakiś konflikt interesów
przypadkiem? A inny pan, który jest właścicielem firmy, która współpracowała
kilka lat z tą Koroną, gdzie współpracę traktowano na zasadzie takiej, że on pięć
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razy więcej wyciągał ze spółki niż dawał na sponsorowanie? To są fakty. To
tutaj też ta wiarygodność jest w jakimś sensie nadwątlona, dlatego ja proponuję
dzisiaj, żebyśmy umożliwili panu Prezydentowi podjęcie działań sprzedaży i
niech pan Prezydent podejmie decyzje niech się spotka. My możemy apelować
żeby z tą grupą kieleckich biznesmenów, bo być może ta oferta będzie lepsza
jeśli jeszcze jej nie ma, bo ja jej nie widziałem, ale jak słyszałem i czytałem
w mediach pan Prezydent powiedział, że ta oferta jest poważna i chyba się
z tych słów nie wycofuje. Skoro jest poważna, to dajmy mu szansę. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki
Panie Prezydencie, wysoka Rado! Rzadko na tej sali w 100% zgadzam się
z Robertem Siejką. W tym momencie chcę powiedzieć, że podpisuję się rękami
i nogami pod tym, co powiedział. Żeby nie było wątpliwości, to chciałbym, żeby
nam radca prawny wyjaśnił dokładnie, znaczy Radzie, żeby wyjaśnił dokładnie
na czym polega różnica między trybem publicznym, a trybem poza publicznym.
Oba te tryby są wpisane w ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw. Tam również jest określone, kto podejmuje decyzje. Na pewno
nie Rada podejmuje decyzje o wyborze, tylko Prezydent. Tak przynajmniej ja
czytam z tej ustawy, a ponieważ w podstawie uchwały jest przywołana ta
ustawa to na pewno nie jest to sytuacja taka, że my w uchwale będziemy na
przykład wskazywali czy pana Grajewskiego, czy grupę inicjatywną inwestorów
kieleckich, czy jeszcze inną grupę. Tryb poza publiczny daje możliwość
skrócenia tego procesu do niezbędnego minimum, ale i jeden, i drugi tryb nie
zwalnia pana Prezydenta z odpowiedzialności i z obowiązków związanych
z przejrzystością całego działania. W rzeczywistości, gdybyśmy tej uchwały nie
podjęli, a czekali na tryb publiczny tak jak on jest to oprócz tego, że my musimy
pieniądze zabezpieczyć na dalsze funkcjonowanie klubu, na następny rok, czyli
budżet na 2016 rok musielibyśmy pieniądze zabezpieczyć, jeżeli chcemy, żeby
ten klub istniał. To jest jedna rzecz, a druga bierzemy również odpowiedzialność
za to, czy przystąpi klub do rozgrywek w następnej rundzie więc prosiłbym,
żeby dać szansę panu Prezydentowi na tryb poza publiczny dlatego, że on nie
wyznacza, który ma być inwestor. Dzisiaj przy tej uchwale, która obecnie
istnieje, też my nie będziemy decydować o tym kto kupi klub, tylko pan
Prezydent. To jest dla mnie jasne i oczywiste. Możemy sobie wyobrażać taką
sytuację, że będziemy jakieś zespoły tworzyć, albo komisje opiniotwórcze, ale
i tak nie zdejmiemy z Prezydenta odpowiedzialności, a tym samym nie
zdejmiemy z niego obowiązku wyboru. To on wybiera, i to on za to odpowiada,
my tylko mu możemy ograniczyć możliwość poprzez to, że mu damy, tak jak
ustawa mówi, taką możliwość, albo taką możliwość, albo jeszcze inną
możliwość, bo parę różnych możliwości w tej ustawie jest, więc żeby nie było
tak, że mądruję się tutaj przed wami, to bardzo proszę, żeby radca prawny
wyjaśnił to przed Radą. Dziękuję
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Radny Rady Miasta Kielce Marian Kubik ad vocem
Pani Przewodnicząca, panie Prezydencie! Ja to tak zastanawiam się nad jednym,
bo chciałem trochę przypomnieć Radnym, bo może zapomnieli. Tak króciutko
tylko. Nie tak dawno, parę miesięcy temu była sprawa dotycząca dokończenia
rozgrywek, była sytuacja, była wojna można powiedzieć, gdy chcieliśmy dać
pieniądze dla Korony, żeby dokończyli te rozgrywki, a to przecież wiadomo
jaka była sytuacja. Każdy mówi, że zależy mu na tym, żeby Korona istniała, ale
musi Miasto pozbyć się właśnie tej spółki. Teraz w tej chwili mam koleżanki
takie Radne zapalone, że też są w trosce o to, żeby powiedzmy, no ta Korona
istniała, no to może byśmy tej uchwały nie podejmowali, i tu jest właśnie tali
dylemat. Ta sama Rada właściwie , ci sami Radni, a różne zdania. Rzeczywiście
że tak jest i chyba każdy z nas jest za tym, żeby Korona była, żeby młodzież
była też w tej Koronie, i żeby Miasto też w jakiś sposób wspierało i nareszcie
żeby Prezydent miał szansę pozbyć się tej spółki. Tutaj właśnie pan kolega
Radny Machnicki mówi, że przedsiębiorcy kieleccy nie zdążyli złożyć oferty, no
nagle jak się znalazł powiedzmy konkretny przedsiębiorca, który jest
zainteresowany kupnem Korony, to już w tej chwili już ci kupcy się zbierają,
i chcą powiedzmy, no przecież to nie jest od dziś, przecież to jest od jakiego
czasu. Przecież pamiętamy jeszcze wcześniej, też była mowa, że są
przedsiębiorcy kieleccy, którzy powiedzmy, tylko, że jakoś wtedy nie było
takiego zainteresowania. W tej chwili jest to zainteresowanie. Mnie absolutnie
jest obojętne, bo ja też mam co do pana Grajewskiego, pewne tak samo mam
wątpliwości tak jak każdy z Radnych. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, czy
rzeczywiście jest tak, że jesteśmy za tym, żeby Miasto się pozbyło tego
całkowitego finansowania i żeby ktoś rzeczywiście kupił tą Koronę, a w jakiś
sposób wspierało. Tak, że tutaj wydaje mi się, że jest taka szansa w tej chwili,
żebyśmy tą uchwałę przyjęli i tutaj popieram też i zgadzam się z pewnymi
sprawami panem Siejką, no bo nie można tak myśleć i tak, i tak a my jesteśmy
Radnymi i wszystko będziemy wiedzieli, dlaczego my będziemy rozstrzygać
komu mamy to sprzedać? No ludzie kochaniu. Trzeba się trochę zastanowić jaką
my tu role pełnimy? My rolę tu pełnimy społeczną i my nie możemy w jakiś
sposób decydować konkretnie. Przecież są od tego jakieś ramy. Tak, że myślę,
że dobrze by było, żeby jednak tą uchwałę, żebyśmy przyjęli, a wtedy się
rozstrzygnie, będzie druga oferta pewnie myślę, że jest jakaś szansa, żeby
powiedzmy mogło być tych dwóch oferentów i ewentualnie, żeby pozbyć się tej
spółki. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Jacek Wołowiec ad vocem
Szanowni państwo ja postanowiłem zabrać głos jeszcze raz. Może praktycznie
wszystko powiedziałem. Nawiązując troszeczkę do wypowiedzi pana Roberta
Siejki. Ja zadałem pytanie panu Prezydentowi Sayorowi, jaka jest sytuacja
finansowa klubu? I w jaki sposób ta sytuacja finansowa rzutuje na takie właśnie
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szybkie działania, że nie możemy poczekać parę miesięcy, tylko musimy ten
ruch wykonać w tej chwili? Czy rzeczywiście nie ma tych pieniędzy
i czy rzeczywiście scenariusz o którym mówił pan Robert Siejka za chwilę się
ziści, a mianowicie na następnej sesji pojawi się projekt uchwały zwiększającej (
ja mówię już skrótowo) dofinansowanie dla Klubu Korona. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce Jarosław Machnicki ad vocem
Ja nie kwestionuję zapisów prawnych i to co mówił kolega Robert Siejka, że pan
Prezydent podejmuje taką decyzje, tylko już w przedstawionym, takim zarysie
umowy z tym podmiotem, który był wymieniany. Pan Prezydent Sayor
powiedział, że w umowie pojawia się kwota 300 tyś. zł za stadion, czyli już tak
sporządzona umowa, będzie z podjętymi zobowiązaniami Miasta na dokładkę
tych pozostałych pieniędzy na utrzymanie stadionu. Kwestia 2,5 min zł, tego co
mamy to, także jest kwestia finansowa, która powinna być rozstrzygnięta, czy
ktoś ma brać z tym zadłużeniem, czy bez? I czy to jest na pewno 2,5 min zł?
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Krzysztof Adamczyk ad vocem
Szanowni państwo, zauważcie sami, że mamy mnóstwo wątpliwości, mnóstwo
pytań, mnóstwo zapytań, jakichś stwierdzeń, określeń. Szanowni państwo, my
musimy stąd wyjść dzisiaj z sesji po głosowaniu z przeświadczeniem, że dajemy
szansę wszystkim stronom, które biorą udział w procesie zakupu Korony.
Możliwość zaprezentowania swojej oferty. Mnie jest to obojętne szanowni
państwo, co będzie pisane, ja chcę mieć gwarancję od pana Prezydenta, że po tej
deklaracji dzisiejszej, czyli po tym przyjęciu uchwały, będą strony mogły
wszystkie strony przedstawić swoją ofertę, a na podstawie tego widomo, że
rozstrzyga pan Prezydent to nie ma dyskusji, my nie ma żadnej możliwości. Ja
mówiłem bardziej o roli opiniotwórczej. Powiedzmy Rada, gdzieś tam dwóch,
trzech Radnych fachowców, którzy mają pojęcie, zaopiniują ten, czy ten projekt.
Natomiast mnie zależy tylko na jednym, jest mi to obojętne , jaki będzie tytuł tej
uchwały. Ja chcę mieć gwarancję, 100% gwarancję, że po tej sesji dzisiaj w
przeciągu dwóch tygodni będą wszystkie strony, które zostały, czyli dwie strony
mogły zaprezentować w pełni swoją ofertę. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce Agata Wojda
Ja na początek mam takie dwie refleksje. Jedna, to dzisiejsza dyskusja, to
dowód, że na tej sali naprawdę nie ma polityki, bo linie podziału dzisiaj
przechodzą w bardzo różny sposób wzdłuż i w szerz. Druga refleksja jest taka,
że pan Prezydent podczas tej dyskusji musi się dzisiaj czuć fatalnie , bo z tego
co mówią moi koleżanki i koledzy Radni, większość tych wypowiedzi, sugeruje,
że pan Prezydent nie ma dobrych intencji co do tego klubu, że w momencie
kiedy damy panu Prezydentowi dzisiejszą uchwałą pewne narzędzie do ręki,
żeby spółkę sprzedać to pan Prezydent...Jego intencją nie jest wybranie
najlepszego rozwiązania dla spółki i dla przyszłości klubu sportowego tylko, że
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kierują panem Prezydentem jakieś inne pobudki. No ja bym się nie czuła
komfortowo przy takich sugestiach natomiast panie Prezydencie one dzisiaj
z ust radnych padają i bardzo stanowczo chcę powiedzieć, że ja się z nimi nie
zgadzam. Bardzo często na tej sali zarzucam, (mam do pana wiele pretensji)
zarzucam panu pewne niedopatrzenia, natomiast byłabym nieuczciwa, gdybym
zarzucała panu brak miłości do klubu sportowego Korona Kielce i starań, żeby
ten klub grał w ekstraklasie, i żeby spółka komunalna miała się dobrze choć
ocenę jak to panu wychodzi, może już nie jest taka optymistyczna, nie mniej
jednak, co do intencji byłabym nieuczciwa, gdybym panu zarzucała złe. Bardzo
protestuję przeciwko temu, co mówi część moich kolegów dzisiaj, że my
podejmując tą uchwałę decydujemy o tym komu spółka zostanie sprzedana. Nie
szanowni państwo, czytajcie literalnie projekt uchwały, dajemy panu
Prezydentowi pewną możliwość i absolutnym fundamentalnym obowiązkiem
pana Prezydenta jest tak z niej skorzystać, żeby przynosiła jak najwięcej
korzyści spółce, klubowi i budżetowi Miasta. Jeżeli ktoś poddaje w wątpliwość,
że tak może wyglądać najbliższa rzeczywistość, i inaczej mogą się potoczyć
losy sprzedaży klubu, to jest duże takie symboliczne wotum nieufności wobec
pana Prezydenta. Uważam, że pan Prezydent to narzędzie powinien dostać do
ręki, natomiast z naszej strony pewnie powinny się pojawić pewne apele
i oczekiwania, czyli takie przykazanie panu Prezydentowi na co byśmy liczyli,
albo na co pan Prezydent naszym zdaniem powinien zwrócić uwagę w tym
procesie, przede wszystkim przyłączam się do tego o czym mówią koleżanki
i koledzy, żeby dać wszystkim równą możliwość zaprezentowania swojej oferty
tak, żeby przez pana Prezydenta możliwość wyboru była pełna i żeby pan
Prezydent mógł wybrać tą najlepszą, czyli żeby świętokrzyscy biznesmeni
dostali możliwość w krótkim czasie przedstawienia kompleksowej oferty, żeby
można ją było porównać z ofertą, która jak rozumiem już wpłynęła do Urzędu
Miasta. To co się przewija też w naszych wypowiedziach absolutnie
fundamentalnym jest pewne zabezpieczenie przyszłości klubu w wersji takiej
symbolicznej też, że to będzie klub, który będzie grał w Kielcach, że to będzie
klub, który będzie się nazywał Korona Kielce, być może warto zagwarantować
prawo pierwokupu Miastu w przypadku, gdyby losy biznesowe przyszłego
właściciela nie potoczyły się pomyślnie. To jest szereg zobowiązań, które w
takiej umowie powinny się znaleźć, i ja jestem święcie przekonana, że służby
pana Prezydenta będą w stanie takie zabezpieczenia, w takiej umowie zawrzeć.
Ja nie czuję się kompetentna, nie znając sytuacji finansowej klubu, nie znając
uwarunkowań prawnych, nie znając szczegółów ofert, które zostaną złożone
podejmować odpowiedzialnej decyzji, co do sprzedaży i przyszłości spółki.
Bardzo gorąco wierzę w dobre intencje Pana Prezydenta i potwierdzeniem tej
wiary powinno być dzisiaj podjęcie uchwały, żeby pan Prezydent zyskał
możliwość wyboru jak najlepszej drogi i przyszłości dla spółki klubu
sportowego. Dziękuję.
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Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada
Pani Radna Wojda jedzie po bandzie i mówi, że się Prezydent kieruje innymi
pobudkami, jeśli zależy na tym, żeby ten klub chyba nie istniał, żeby jak
najgorzej sprzedać, no ja tak rozumiem, tak wyraźnie powiedziała. Tak nie
można w ten sposób, nie, nie, nie. Nie można w ten sposób. Pani ma tyle jadu
jak kobra prawda i nie może pani tak robić, no. Wprawdzie ma pani szczupłą
szyję jak kobra, bardzo panią lubię, ale nie może pani za każdym razem na tej
sesji prawda pokazywać, że w tym Mieście nic się już nie da zrobić. Wszystko
sami złodzieje, bandyci prawda itd. To jest jedna sprawa. Druga sprawa.
Chciałbym się dowiedzieć, w handlu jest tak, że każdy chce tanio kupić, chce
drogo sprzedać, i ja osobiście wierzę. Od początku wierzę i każdemu wierzę. Że
Prezydent ma najlepsze intencje jakie tylko są możliwe. Chciałbym się też
dowiedzieć na jaki okres przynajmniej ten Grajewski chce to kupić, prawda?
Dopuścić te dwie oferty bezwzględnie obojętnie, czy z tego trybu, czy z tego
trybu poza publicznego, natomiast nie wolno Prezydenta podejrzewać, że działa
na szkodę.
Radny Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak wniosek formalny
Ja proszę (tylko po skończeniu dyskusji, bo podejrzewam, że jeszcze będzie
dyskusja) o 10 minut przerwy.
Radna Rady Miasta Kielce Agata Wojda ad vocem
Ja tylko słowo do wypowiedzi pana Radnego Gierady, którego zresztą też
osobiście bardzo lubię. Ja bym prosiła, żeby panu Radnemu może udostępnić
nagranie z mojej wypowiedzi, i panie Radny proszę odsłuchać. Ja nawet nie
liczę, że pan mnie przeprosi, ale chciałabym, żeby pan zrozumiał.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada
ad vocem
To, że pani jest operatywna jako rzecznik to ja rozumiem. Lubię, nie lubię, ja
każdego lubię i nie staram się mieć wrogów. Ja myślę, że pani cały czas myśli
o tym, dniami i nocami zamiast myśleć o seksie, jak tu Lubawskiemu dołożyć.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Dawid Kędziora ad vocem
Szanowni Państwo, większość mieszkańców, kibiców, jak również i ja sam
czuję się okłamywany w kwestii Korony przez pana Prezydenta, zwłaszcza po
deklaracjach z grudniowej sesji. Dostrzegam stanowczą niekonsekwencję
w wypowiedzi pana Prezydenta Sayora, który rekomendował nam podjęcie tej
uchwały w odniesieniu do umowy, której w całości nie mógł nam przekazać.
Pierwotnie mówił, że jest to kupiec i jutro zostanie to sprzedane panu
Grajewskiemu (też tu zachęcam do odsłuchania nagrania) po czym na
odpowiedź jednego z Radnych stwierdził, że niekoniecznie to musi być pan
Grajewski. Uważam że Miastu, mieszkańcom, kibicom, wszystkim należy się to,
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aby kwestia tak ważna jak Klub Sportowy Korona była przeprowadzana
transparentnie. Uchwała, która została w tej kwestii podjęta myślę, że daje
równe szansę wszystkim, nawet kupcom, z których reprezentacją się
spotkaliśmy, przepraszam przedsiębiorcą, gdzie pan Długosz proponował
określone warunki, ale też nie chciałbym zapominać o tym, że pan Prezydent nie
odwołał oferty AS Romy. Nie odwołał oferty Szwajcarów, a dodatkowo pan
Prezes, który tutaj na sali jest, na jednej z komisji sportu zobowiązał się, że
kiedy to pan Prezydent zrobi, czyli odwoła przedstawi ofertę, o której Radnym
również nie powiedziano. Pan Prezydent, też nie odpowiedział na moje pytanie
dotyczące trzech pozostałych ofert. W związku z czym nie widzę uzasadnienia,
żeby zmienić tryb sprzedaży, bo nad tym się mamy zastanawiać, w jaki pan
Prezydent powinien sprzedać Koronę. Tryb transparentny wprowadzi trochę
uczciwości do tematu Korony i bardzo was proszę Radni o zastanowienie się
nad głosowaniem.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Zanim oddam głos Radnemu Marianowi Kubikowi, panie Radny Gierada bardzo
proszę o zachowanie się na sesji, ponieważ niektóre komentarze są co najmniej
nie stosowane. Uważam, że nie nasza sprawa kto z kim sypia, kto o kim myśli.
Czasami się ugryźmy w język ponieważ jesteśmy w sali, gdzie jest pełna
powaga i też pewne zasady obowiązują.
Radny Rady Miasta Kielce Marian Kubik ad vocem
Ja tylko do pana Radnego Kędziory, bo tak ciągle mieszkańcy, mieszkańcy
chcą, mieszkańcy wiedzą. Nie wiem, czy pan Radny Kędziora wie, że już by nie
było Korony, bo przecież nie głosował za pieniędzmi na dokończenie
powiedzmy i cały czas walczył, żeby nie było tej Korony, żeby Miasto nie
finansowało. Teraz znów nie chce sprzedać Ja po prostu już sam nie wiem, o co
panu chodzi tak naprawdę, bo pan cały czas zabiera głos, bardzo często zabiera
głos, który właściwie nic nie wnosi. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce Włodzimierz Wielgus
Drodzy państwo, króciutko. Ja zacytuję tylko, z protokołu słowa pana
Wiceprezydenta Syguta wtedy, kiedy dofinansowaliśmy Spółkę Korona Kielce
S.A. Można zajrzeć do tego protokołu to jest protokół z 18 czerwca: „po drugie
pojawiły się inicjatywy między innymi z inicjatywy pana Przewodniczącego
zorganizowania grupy finansowo-kapitałowej, która jest zainteresowana
zakupem Korony. Jeśli tak to temu potencjalnemu inwestorowi oraz
inwestorowi, który był (o czym mówiłem na poprzedniej sesji) musimy dać
szansę, bo zorganizowanie podmiotu, o którym mówi pan Przewodniczący
Krzysztof Adamczyk wymaga czasu. " Koniec cytatu. Zostawmy tą uchwałę
z września 2013 roku i upublicznijmy sprzedaż akcji. Bardzo wszystkich o to
proszę. Dziękuję bardzo.
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Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski
Szanowni państwo! Myślę, że to ważna decyzja. W waszych rękach w tej
chwili, żeby otworzyć nam możliwość podejmowania decyzji. Odniosę się
jeszcze do tych pozostałych, bo niektórzy sobie z tego kpią. To jest
udokumentowane. Cała korespondencja między innymi z AS Roma, jak i ze
spółką szwajcarską jest w formie co najmniej e-mailowej, ale również
i pisemnej. Także, przyjdzie pewnie moment, że państwo będziecie mogli w to
zajrzeć, wiec to nie jest. Nasz czas tutaj nie został w żaden sposób zmarnowany
i wydaje mi się, że zrobiliśmy tyle ile mogliśmy zrobić i rzeczywiście
opieszałość (niektórzy tłumaczyli to wakacjami i innymi rzeczami) AS Romy
jest dla mnie zadziwiająca, ale myślę, że w tych całych procesach dosyć istotną
rolę odgrywają pośrednicy, którzy mają swoje własne interesy i my musimy to
w jakiś sposób też warzyć, bo obowiązuje nas prawo i uczciwość to nie ulega
żadnej wątpliwości. Pytanie jest takie, no trzeba ja powiem bardzo wyraźnie,
jeżeli państwo dzisiaj podejmiecie decyzję, to ja od jutra negocjuję z panem
Grajewskim tą umowę dlatego, że ona jest obwarowana terminem 15 września.
Jego oferta, która praktycznie jest do wglądu, bo to jest pismo już publiczne
które on złożył do Miasta. Jeżeli nam się uda po waszej decyzji dogadać, co do
szczegółów, i co do umowy, co do formy to po prostu podpiszę tą umowę. Jeżeli
nie, to wchodzi możliwość negocjowania, jeżeli minie 15 września i jeżeli on
nie przedłuży tej oferty, wtedy następnym oferentem mogą być przedsiębiorcy
kieleccy od których dostałem na razie dostałem ofertę praktycznie mówiąc, że
jesteśmy zainteresowani przejęciem akcji Korony. Nic więcej, wiec trudno było
na ten temat dyskutować tym bardziej, że ta oferta wpłynęła parę dni temu, więc
ja traktuję to poważnie jedno i drugie, ale musimy mieć świadomość, że tutaj
jesteśmy pod presją czasu, dlatego to jest niezwykle ważne.
Pani Jadwiga Nowak Dyrektor Wydziału Prawnego UM Kielce
Witam państwa serdecznie! Ta wątpliwość, którą mam państwu, że tak powiem
wyjaśnić sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, jak jest różnica pomiędzy
trybem sprzedaży akcji Korona S.A. jaki jest zawarty w uchwale z 2013 roku, a
trybem, który zaproponowany jest w uchwale, która jest przedmiotem tej
emocjonalnej analizy? Proszę państwa z całą pewnością nie byłoby tych
wątpliwości, gdybyśmy sobie spojrzeli na podstawę prawną i jednej uchwały,
i drugiej uchwały. Nie jest to bez znaczenia. Sięgając do starej (tak ją pozwolę
sobie, przepraszam bardzo określić) uchwały z 2013 roku mamy podstawę
następującą (oczywiście podstawy płynącej z ustawy naszej o samorządzie
ustrojowej sobie zostawimy, bo to oczywiste), jest to artykuł 33 ust. l pkt 3
i w treści samej uchwały mówimy o tym, że zbycie akcji spółki nastąpi
w drodze negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia. Proszę państwa
myślę, że najbardziej, że tak powiem przemawiają do nas takie czytelne
przykłady. W tym właśnie trybie, który jest wskazany w tej uchwale z 2013
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roku sprzedawaliśmy Szpital Kielecki. Jak państwo dobrze pamiętają uchwała
tej treści o sprzedaży w tym trybie została podjęta bodajże pod koniec maja
i cała procedura, proszę państwa zamykała się przez parę miesięcy bo umowa
sprzedaży szpitala mogła być zawarta po wyczerpaniu tych wszystkich
obowiązujących wymogów dopiero w listopadzie, więc proszę państwa
zostawienie dotychczasowej uchwały ma właśnie ten skutek, że musimy proszę
państwa wyczerpać, wszystko jedno, ile będzie tych ofert itd. od kogo one by
nie pochodziły cały tryb, proszę państwa, długotrwały. Uchwałą, którą tutaj
państwo analizują i komentują mówi tylko o jednej rzeczy, że rezygnujemy
z tego skomplikowanego, wyczerpującego trybu, a dają państwo zgodę panu
Prezydentowi na tryb poza publiczny. I tylko tyle. O niczym to nie przesądza.
Czy będzie to, że tak powiem sprzedaż na rzecz: x, y, pana jakiegoś tam,
przepraszam z całym szacunkiem, Grajewskiego, czy innej grupy. I nic więcej,
to nie znaczy, więc w tym momencie do tego nam się nasze wątpliwości
sprowadzają i myślę, że wskazując ten przykład szpitala no wydaje mi się, że
zobrazowałem do czego, że tak powiem, prowadzi, jedna uchwała, która jest w
obrocie, a ewentualnie podjęcie tej uchwały, którą państwo tutaj dzisiaj
analizują. Gdyby trzeba było, proszę państwa, bo zawsze do wszystkich nas, bo
jesteśmy wzrokowcami, przynajmniej ja, przemawiają przepisy, to proszę
państwa tam pól biurka jest tych przepisów i możemy sobie je przeanalizować.
Bardzo proszę, jeśli jest taka potrzeba, a dzisiaj chyba dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Krzysztof Adamczyk
Pani mecenas, mam tą uchwałę z 2013 roku, i tu jest taki termin: data ogłoszenia
12.08.2013, data przyjmowania ofert 12.09.2013. Miesiąc czasu jest wpisane w
tej uchwale więc dostali potencjalni oferenci miesiąc czasu na składanie ofert,
więc jednak ten termin mógł być dużo szybszy. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Dawid Kędziora ad vocem
Drodzy państwo, ja naprawdę nie widzę tutaj tego problemu, o którym
rozmawiamy dlatego, że mamy kilka ofert w tym trybie, który został przyjęty
poprzednią uchwałą, możemy te oferty publicznie położyć na stole i zlecić panu
Prezydentowi ocenę ich i wybór najlepszej. Myślę, że w tak poważnej sprawie
pośpiech jest nie wskazany i bardzo bym prosił o przemyślenie tego a kolegę
który zwrócił mi uwagę proszę o uważne słuchanie mojej wypowiedzi być może
tedy będzie pan w stanie złapać wątek.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Szanowni państwo w nawiązaniu do wniosku kolegi Radnego Dariusza Kozaka
popartego przez inny klub ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
wznowiła obrady.
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Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-14
-5
-5

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/227/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie akcji
spółki KORONA Spółka Akcyjna w Kielcach oraz wystąpienia gminy Kielce ze
spółki KORONA Spółka Akcyjna w Kielcach;
Dopkt 8.5
Pani Anna Gromska Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Kielcach zarekomendowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie wprowadzenia samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Miasta Kielce.
Szanowni państwo, pragnę rekomendować państwu uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie wprowadzenia samorządowego programu dla rodzin
wielodzietnych Miasta Kielce. Jak państwo wiedzą jedną z ulg i uprawnień dla
rodzin wielodzietnych Miasta Kielce są ulgi na przejazdy komunikacją miejską.
Po analizie dotychczasowej liczby rodzin, które korzystają z tego rodzaju ulgi
stwierdziliśmy, że istnieje potrzeba rozszerzenia tej ulgi na większą liczbę
rodzin, bo z naszych analiz wynika, że ZTM do sierpnia 2015 roku wydał
jedynie 312 biletów. W związku z tym rekomendujemy państwu taka zmianę
uchwały Rady Miasta, która wprowadza Program dla Rodzin Wielodzietnych
Miasta Kielce, aby w tej chwili z ulg mogło skorzystać więcej rodzin
wielodzietnych. Obecnie bezpłatne przejazdy przysługują, jeżeli dwoje dzieci
z tej samej rodziny ma zakupione dwa ważne bilety okresowe, a w tej chwili
proponujemy, żeby trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej uzyskało
uprawnienia do bezpłatnego przejazdu na podstawie biletu okresowego 90dniowego bez konieczności wcześniejszego zakupu biletu okresowego dla
dwojga dzieci z rodziny. Bardzo proszę państwa Radnych o przyjęcie projektu
uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

l
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/228/2015 z dnia 10 września
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia samorządowego
programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce.
Dopkt 8.6
Pan Zbigniew Czekaj Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
w Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic
w Kielcach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
Pani Przewodnicząca, szanowni Radni! Proszę o przyjęcie uchwały w sprawie
zaliczenia ulic w Kielcach do kategorii dróg gminnych wraz z ich przebiegiem.
Na terenie Miasta mamy część ulic, część dróg wewnętrznych. Leżą one na
gruntach gminnych. Prosimy ich o zaliczenie do dróg gminnych. Proszę
Radnych o przyjęcie projektu uchwały
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/229/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie zaliczenia ulic w Kielcach do kategorii dróg gminnych
oraz ustalenia ich przebiegu;

Do pkt 8.7
Pan Zbigniew Czekaj Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
w Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
prowadzenie działań zmierzających do złożenia wniosku aplikacyjnego
0 dofinansowanie środkami z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" zadania inwestycyjnego pn. „Ul.
Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników
1 ścieżki rowerowej". Proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na prowadzenie działań zmierzających do złożenia wniosku
aplikacyjnego o dofinansowanie środków z „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 - 2020" na zadania
inwestycyjne „Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji
deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej. Szanowni Radni jesteśmy
zobowiązani do złożenia tego wniosku uzyskać od Państwa uchwałę w tej
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sprawie. Wniosek taki możemy złożyć do 30 września. Proszę szanownych
Radnych o przyjęcie projektu uchwały
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/230/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających
do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020"
zadania inwestycyjnego pn. „Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową
kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej".
Dopkt 8.8
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
(część działki nr 107/19).
Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni Radni. Pierwsza uchwała dotyczy
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kielcach przy ul.
Piekoszowskiej. To jest proszę państwa przedłużenie istniejącej umowy pod
pawilonem takim małym handlowym, To jest w tym miejscu gdzie ul.
Piekoszowska łączy się. z ul. Podklasztorną, tam jest wybudowany sześć lat
temu budynek komunalny, taki wieżowiec.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/231/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy (część działki nr 107/19).
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Dopkt 8.9
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
(część działki nr 614). Kolejna uchwała również dotyczy ul. Piekoszowskiej,
tym razem na 30 lat, 380 metrów. Jest to właściciel nieruchomości, chciałby
postawić tutaj drugi dom. Oczywiście tu jest taka sytuacja, że będzie mu
brakować powierzchni, a z tyłu jest działka miejska bez dojazdu, bez prawa do
trwałej zabudowy. Chcemy mu wydzierżawić, ale pozwoli mu to na uzyskanie
powierzchni do warunków.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/232/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (część działki nr 614).
Do pkt 8.10

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Świerkowej i Dobrej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy. Kolejna to ul. Świerkowa i ul. Dobra. To znana sprawa. Jak państwo
pamiętają na poprzednich sesjach wyrażała wysoka Rada zgodę na dzierżawę
tych terenów, w tym miejscu. W tej chwili jest to przedłużenie istniejącej
dzierżawy. Znajduje się w ogrodzeniu tej posesji.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/233/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Świerkowej i Dobrej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy. Kolejna to ul. Świerkowa i ul. Dobra.
Dopkt 8.11
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Gustawa Morcinka
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy. Kolejna uchwała dotyczy nieruchomości przy ul. Gustawa Morcinka.
To jest budynek, w którym się znajduje salon Hyundai, czy Suzuki? Folwark
samochodowy. Tu jest ul. Sandomierska i tutaj jest już od lat dzierżawiona przez
tą firmę dzierżawiony ten teren. W zasadzie rozsądniej byłoby go sprzedać, bo
naszym zdaniem to by było rozsądniejsze wyjście, ale z uwagi tam na kwestię
dotyczącej jeszcze niewiadomej do końca przebiegu tej drogi i rozwoju
skrzyżowania. Na dzień dzisiejszy jeszcze proponujemy dzierżawę. Dziękuję
bardzo.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/234/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Gustawa Morcinka oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;

Do pkt 8.12
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej (77,5
m2). Kolejna uchwała dotyczy nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej. Niewielki
teren pod istniejącym pawilonem murowanym po prawej stronie jak się wjeżdża
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na teren szpitala. Na pewno państwo kojarzą to miejsce. Tu widzimy kawałek
parkingu wielopoziomowego. Przedłużenie na kolejne trzy lata.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/235/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Grunwaldzkiej (77,5 m ).
Dopkt 8.13
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej.
Kolejna uchwała przy ul. Piekoszowskiej dotyczy, a raczej ul. Piekoszowską a
ul. Meissnera kolejny temat również taki niewielki to również jest istniejący
pawilon, typu kiosk na Slichowicach, przedłużenie na kolejne trzy lata.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/236/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Piekoszowskiej.

Do pkt 8.14
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Pańskiej. Kolejna
uchwałą dotyczy też kiosku przy ul. Pańskiej na skwerze obok siedziby ZHP. Na
przeciwko wjazdu do Kieleckiej Fabryki Pomp, tam jest taki kiosk. Przedłużenie
na kolejne trzy lata. Dziękuję.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/237/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Pańskiej.
Do pkt 8.15

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. Jerzego Szajnowicza Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy (66,70m2). Kolejna uchwała przy ul. Szajnowicza-Iwanowa. To jest
też istniejący już pawilon jak się dojeżdża tutaj do skrzyżowania z ul.
Massalskiego, to mniej więcej na wysokości tego rozwidlenia gdzie
Szajnowicza łączy się z ul. Grunwaldzką. Tam stoją po prawej stronie (jadąc w
stronę Ślichowic) takie pawilony i to jest jeden z nich. Przedłużenie umowy już
istniejącej. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
— brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/238/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al.
Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy (66,70m2).
Do pkt 8.16

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Króla Kazimierza
Wielkiego i ul. Permskiej (wg ewidencji działka położona przy al. Jerzego
Szajnowicza — Iwanowa) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
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zawarcia umowy dzierżawy. Kolejna działka przy ul. Kazimierza Wielkiego,
ul. Permskiej i Szajnowicza - Iwanowa. Też to jest taki paseczek. Ten inwestor
stara się o wydzierżawienie od nas tego kawałka. Być może państwo pamiętają
wcześniej, mocą uchwały Rady również wydzierżawiony został. On jest
właścicielem tych działek. Ponieważ to są takie skrawki, a on po prostu
podobnie jak już w jednej z omawianych dzisiaj uchwał potrzebuje powierzchni
do zabudowy. Tu akurat z planu to wynika, bo tu już obowiązuje plan
zagospodarowania i to pozwoli mu zyskać wskaźniki tam odpowiednie do
intensywności zabudowy. Dziękuję bardzo.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/239/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Króla Kazimierza Wielkiego i ul. Permskiej (wg ewidencji działka położona
przy al. Jerzego Szajnowicza - Iwanowa) oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Do pkt 8.17

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie wniesienia
wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej spółka z o.o. z siedziba w Kielcach;
Kolejna uchwała dotyczy aportu wierzytelności do MPEC. Tu już proszę
państwa takie uchwały będą się pojawiać, ponieważ jest to konsekwencja
niedawnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, zgodnie z którym nie jest
możliwe ustanawianie nieodpłatnych służebności przesyłu na rzecz gestorów
sieci. W związku z tym ponieważ MPEC jest spółką miejską, jakby nie
drenować kasy spółki nie potrzebnie służebnościami, które i tak powinien już de
facto zasiedzieć. W Związku z powyższym problem ten proponujemy
rozwiązywać tak, że będziemy wierzytelności z tytułu ustanawianych
służebności wnosić aportem do spółki podnosząc jej kapitał. Dziękuję bardzo.
Zamieniono kolejność ww. projektu uchwały (porządek obrad, punkt 8.18)
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/240/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedziba w
Kielcach;

pkt 8.18
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Chorzowskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Kolejna uchwała przy ul. Chorzowskiej jest to również przedłużenie istniejącej
dzierżawy pod ogród przydomowy na tyłach istniejącej posesji. Może państwo
pamiętają były te uchwały, które w ten sam sposób dzierżawią ten teren, który
jest w ogrodzeniu. Dziękuję bardzo.
Zamieniono kolejność ww. projektu uchwały (porządek obrad, punkt 8.17)
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
— brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/241/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Chorzowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 9.19
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia
przez Gminę Kielce w drodze darowizny części nieruchomości położonej w
Kielcach przy ulicy Szkolnej (dz. nr 489/91). Kolejna umowa to wyrażenie
zgody na nabycie w drodze darowizny małej nieruchomości przy ul. Szkolnej, o

l
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2

powierzchni 34 m . Tu było dużo więcej nieruchomości będących w
użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Armatury i tam w tamtych przypadkach
nastąpiło rozwiązanie użytkowania wieczystego, więc tutaj zgoda Rady nie jest
wymagana, natomiast w tym przypadku, ten jeden kawałek stanowi własność.
Oczywiście spółdzielni zależy na tym, żeby te nieruchomości przekazać na
rzecz Miasta, czy to rozwiązując użytkowanie, czy tak jak teraz darując
własność, dlatego że jak państwo może pamiętają ul. Szkolna będzie właśnie
modernizowana i z przeznaczeniem na ten cel te nieruchomości wchodzą na stan
Miasta, a to jest jedna z nich ta, która jest przedmiotem własności w formie
darowizny. Bardzo dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/242/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce w drodze darowizny części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Szkolnej (dz. nr 489/91).

Do pkt 8.20
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie
sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej (dz. nr
924/12). Kolejna uchwała dotyczy ul. Warszawskiej to jest przy Kościele
Kapucynów. Wysoka Rada podjęła uchwałę w 2014 roku odnośnie sprzedaży tej
nieruchomości na poprawę zagospodarowania. Po wycenie zakon wystąpił
z wnioskiem, że prosi o bonifikatę z uwagi na zbyt wysoką zdaniem zakonu
cenę a, że prowadzą teraz tam inwestycję związaną z rozbudową, no to proszą
o przychylenie się do tego wniosku. Bardzo dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Marcin Chłodnicki
Pani Przewodnicząca, panie Prezydencie, koleżanki i koledzy Radni! Panie
Dyrektorze krótkie pytanie być może da się na nie od razu odpowiedzieć, te
80% to jak to jest kwota?
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Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce
Tu akurat panu odpowiem, bo wycena jest gotowa. Wycena została zrobiona na
53,800 zł, więc to będzie po ewentualnej uchwale 20% tej kwoty, czyli 5,300
razy 2 no to niecałe 11 tyś. zł mieliby do zapłaty.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
-2
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/243/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Warszawskiej (dz. nr 924/12).

Do pkt 8.21
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji UM Kielce zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany
nieruchomości położonych w gminie Chmielnik, we wsi Zrecze Małe i we wsi
Łagiewniki. Kolejna uchwała dotyczy zamiany nieruchomości w Chmielniku, to
jest jedna z działek, którą lata temu już nabyliśmy z przeznaczeniem na zamiany
przy czy czynnościach wykupu nieruchomości pod lotnisko i tutaj na jednej z
tych nieruchomości w między czasie na podstawie umowy użyczenia. To było
kupowane od Gminy Chmielnik, prawda? I Gmina Chmielnik urządziła na tym
na podstawie użyczenia z nami boisko. W chwili obecnej prosi nas o to,
(ponieważ boisko się przyjęło w tym miejscu) proszą nas o to, żeby odstąpić im
z powrotem tą nieruchomość. W zamian dadzą nam inną nieruchomość
o zbliżonej powierzchni. To nam też o tyle pasuje, że będziemy mogli mieć
większą część w jednym kawałku Dziękuję bardzo.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
7 ci
Zjd
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Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XIII/244/2015 z dnia 10 września
2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w gminie Chmielnik,
we wsi Zrecze Małe i we wsi Łagiewniki
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Do pkt 9
Interpelacje (załączone do protokołu) złożyli Radni:
- Krzysztof Adamczyk
- Marcin Chłodnicki
- Dawid Kędziora
- Robert Siejka
Zapytania
Radny Rady Miasta Kielce Robert Siejka
Panie Prezydencie mam jedno zapytanie i jedną interpelację, zacznę od
zapytania. W Pana pierwszej kadencji 2002-2006 był taki jeden wpływowy
radny z mojego okręgu na którego prośbę postanowił Pan wybudować boisko
piłkarskie w polu przy ul. Miedzianej. To boisko tam jest do dnia dzisiejszego,
Miasto chyba nie miało pomysłu, co z tym zrobić ja tam bardzo często tamtędy
przejeżdżam tam się nigdy nic nie działo i nie dzieje, więc kilka lat temu
postanowiło Miasto oddać to boisko w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej
z siedzibą przy ul. Kruszelnickiego i dalej się tam nic nie działo i nie dzieje.
Teraz sytuacja jest tego typu, że Ochotnicza Straż Pożarna z ul. Kruszelnickiego
dowiedziała się (za pośrednictwem Pana służb finansowych), że muszą blisko
10 tyś. zł zapłacić podatku od nieruchomości zaległości za kilka lat wstecz,
bo oni o tym nie wiedzieli, że muszą płacić, ta umowa chyba nie precyzowała
dokładnie, a przynajmniej ich nie informowała co ich nie zwalnia oczywiście
z odpowiedzialności bo za każdy grunt trzeba płacić, ale moje pytania są dwa.
Po pierwsze, czy zamierza Pan umorzyć OSP w Niewachlowie te zaległości
podatkowe? A drugie pytanie, no chyba bardzo zasadne co dalej z tym
boiskiem? Czy Miasto ma jakiekolwiek plany związane z funkcjonowaniem
tego obiektu sportowego bo miejsce jest fajne tyle, że bardzo na uboczu, tak jak
powiedziałem w polu i tam nic się nie dzieje i szkoda by było raz, że i tych
pieniędzy, a dwa, że terenu szkoda. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Włodzimierz Wielgus
Panie Prezydencie j a w formie zapytania ponieważ dwukrotnie już w tej sprawie
składałem interpelacje. Pytam w imieniu mieszkańców ul. Batalionów
Chłopskich tego odcinka, który nie jest asfaltowy. Dwukrotnie składałem
interpelacje w celu poprawy jakby tej drogi, która powoduje, że potwornie się
kurzy. Już pewnie większość wie i Pan na pewno wie o tym, że otrzymałem
ostatecznie odpowiedź na interpelację, że ta droga będzie zrobiona wtedy kiedy
już będzie zaplanowana kanalizacja itd. i ok jest to jakaś odpowiedź. Później
udzielono informacji, którą sprawdziłem w MZD osobiście, że jednak ta droga
będzie robiona i będzie tam uzupełniony asfalt po to, aby polepszyć warunki
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bytowe mieszkańców. Dzisiaj spytałem Pana Wicedyrektora MZD czy będzie to
jednak robione, no Pan Dyrektor stwierdził, że nie wiadomo, czy to ten rok, czy
przyszły, i w ogóle nie wiadomo. No tak nie można, ci mieszkańcy są już w tej
chwili zupełnie skołowani i albo się podejmuje jakąś decyzję, albo nie. No jeżeli
się informuje mieszkańców, że będzie tam zrobiony pasek asfaltu uzupełniony
to trzeba się tego trzymać, bo tak naprawdę oni są już u kresu wytrzymałości.
Dziękuję bardzo.

Do pkt 10
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Pozwolę sobie przypomnieć Radnym, że bezpośrednio po dzisiejszej sesji
odbędzie się spotkanie z grupa inicjatywną na rzecz powołania Młodzieżowej
Rady Miasta w Kielcach i jeszcze raz apeluję o wydelegowanie ze swego grona
Radnych, którzy jutro wraz ze mną będą stać i reprezentować nas w Poczcie
Sztandarowym w trakcie uroczystości.

Do pkt 11
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XIII sesję Rady Miasta Kielce
w dniu l O września 2015 roku.
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