Protokół Nr XVII/2015
z sesji Rady Miasta Kielce
która odbyła się w dniu 10 grudnia 2015 roku, w godz. 10.00-11.00,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych.
Nieobecny radny: Stanisław Góźdź.

Do pkt. l
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Otwieram XVII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 10 grudnia 2015 roku.
Witam panie i panów radnych, witam panów Prezydentów, witam pana
Sekretarza, panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta
i szefów podległych Miastu jednostek. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się
o rzetelną i obiektywną relację z naszych obrad w lokalnych środowiskach
społecznego przekazu.
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.

Do pkt. 2
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję
uzgodniony w dniu 2 grudnia 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:
- zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni
i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach;
- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2015-2030;
- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu Miasta Kielce na 2015
rok;
- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce,
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z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych
przewidzianych do współfmansowania ze środków Unii Europejskiej.
Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. W związku z czym poddaję
pod głosowanie wnioski pana Prezydenta.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Poddaję pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Rejonowe
Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach.
Głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015 - 2030.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenie
budżetu Miasta Kielce na 2015 rok.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu

budżetu Miasta Kielce, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla
zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfmansowania ze środków Unii
Europejskiej.
Głosowanie:
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Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do
uzgodnionego na Konwencie, proponuję aby go uwzględnić i w związku z tym,
jeśli nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie porządku obrad:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta przyjęła porządek obrad.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu
19 listopada 2015r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. 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) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Miasta Kielce, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla
zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfmansowania ze
środków Unii Europejskiej;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
z przeznaczeniem
na
zadanie
inwestycyjne
pn.:
„Budowa
ul. Wydryńskiej w Kielcach -1 etap - budowa OWD";
5) w
sprawie
określenia
wzorów
formularzy
oraz formatu
elektronicznego, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz
możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
6) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód
budżetu Miasta Kielce za pomocą karty płatniczej;
7) w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy
pierwszej
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punków za
każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
8) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby
prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania;
9) w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do
używania i eksploatacji przez Między gminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowokanalizacyjnych;
10) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. A. Grottgera oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
11) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Podklasztornej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
12) w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej
w Kielcach przy ulicy l Maja (dz. nr 1657);
13) w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/118/2015 Rady Miasta Kielce
z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (dz. nr 29/29);
14) w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w Kielcach przy
ulicy Księdza Stanisława Konarskiego (dz. nr 737/9 i dz. nr 738/17);
15) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego U7, znajdującego się
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 7;
16) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia
6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat
dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych

przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze
użyteczności publicznej;
17) w sprawie nadania nazwy Sylurska ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej
do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu;
18) zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
określenia
przystanków
komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad
korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych i dworców.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Do pkt 3
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Informuję, iż do dnia dzisiejszego nikt nie wniósł uwag do protokołu z sesji,
która odbyła się w dniu 19 listopada 2015 roku, wobec czego poddaję protokół
pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XVI/2015 z sesji
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19 listopada 2015 roku.

Do pkt. 4
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Interpelacje między sesjami złożył radny Tadeusz Kozior.

Do pkt. 5
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
„INFORMACJA
o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce
(od 19 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r.)
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu
19 listopada 2015 r. wydałem:
I. 20 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 rok Nr 438/2015, Nr 445/2015

,

~

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków
Nr 432/2015 Nr 439/2015
jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 rok '
'
Nr 446/2015

?

3. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku:
a) zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce" oraz powołania Komisji
Nr431/2015
Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert ?
b) zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania
Nr 449/2015
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert ,
4. przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów dla absolwentów
szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie w roku akademickim
2015/2016 na miesiące:
a) październik-grudzień - Nr 433/20159
b) listopad-grudzień- Nr450/2015 ,
5. zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok - Nr 440/2015?
6. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
,
• i
•
Nr 441/2015
o awans na stopień nauczyciela mianowanego ,
7. zakwalifikowania i zagospodarowania składników majątku ruchomego
Urzędu Miasta Kielce - Nr 442/2015,
8. zmiany zarządzeń w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy
w zakresie Programu:
a) profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata
2012-2015- Nr434/2015 ,
b) profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Nr 435/2015

?

c) profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2013-2016 _Nr436/2015?
d) szczepień przeciw grypie na lata 2013-2016 _Nr437/2015?
9. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy:
a) Alabastrowej- Nr443/2015 ,
b) Edmunda Massalskiego - Nr 444/2015,
10. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Henryka
Sienkiewicza-Nr445/2015,
11. ustanowienia służebności przejazdu i przechodu (drogi koniecznej) oraz
służebności gruntowej - Nr 448/2015,
II.
3 decyzje i 4 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 19 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce."

r

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska
pani Agata Woj da
Panie Prezydencie, mam pytanie o jedną z inwestycji, która częściowo znalazła
się w projekcie przyszłorocznego budżetu, chodzi mi o realizację budowy ulicy
Przemysłowej. To jest sprawa, która wielokrotnie była przedmiotem prac
komisji Gospodarki Komunalnej, ja także w tej sprawie składałam interpelację.
Wiem też, że ostatnio odbywały się spotkania z przedstawicielami mieszkańców
i pan Prezydent miał wziąć te uwagi pod rozwagę i wprowadzić pewne korekty
do projektu budżetu. Mam pytanie, czy w projekcie budżetu na 2016 rok, czy
pan Prezydent podjął już decyzję, czy znajdą się środki tylko na wykonanie
dokumentacji projektu, czy także na realizację tej inwestycji, bo wiem, że to
było przedmiotem wniosków mieszkańców? I mieszkańcy, i ja chcielibyśmy się
dowiedzieć czy pan Prezydent podjął decyzję w tej sprawie i jaka ona jest?
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
O ile sobie przypominam to jest 800 tyś. zł na tą ulicę. Ma to dotyczyć
dokumentacji i być może rozpoczęcia robót. Tego się pewnie nie zrobi
w krótkim czasie, więc tylko tyle. Ale pieniądze są przeznaczone na ulicę
Przemysłową.
Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska
pani Agata Woj da (ad vocem)
Czyli rozumiem, panie Prezydencie, że w przyszłorocznym budżecie są
zabezpieczone środki, które mogą także gwarantować rozpoczęcie tej inwestycji
w 2016 roku?
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
Jeżeli będzie brakować, to przecież w ciągu roku jest możliwe przesunięcie
środków.
Radna Katarzyna Zapala
Chciałam dopytać o prace między sesjami, dotyczące w tym przypadku budynku
PKS, rozmów, które były prowadzone. Gdyby pan mógł nam przybliżyć
formułę rozmów oraz to, w jakim punkcie w tej chwili, jako miasto się
znajdujemy w trym temacie.
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
Myślę, że media już na tyle dużo przedstawiły, więcej chyba niż rzeczywistość
o tym świadczy. Praktycznie negocjacje skończyły się pół roku temu. Była tu
pani prawnik, chyba się nazywała Grabkowska i zatrzymaliśmy się na
pieniądzach. Na pieniądzach ze strony PKS 2. Nie jest tajemnicą, dzisiaj jest to
24 miliony, było 25 milionów złotych. Ja zaproponowałem ostateczną cenę
19.900 tyś. zł i zapewniam państwa, że postępuję zgodnie z prawem i zgodnie

z pewnymi zobowiązaniami, które na mnie ciążą. Mamy wyceny, mamy pewną
swoją opinię na ten temat i nie możemy przepłacić, bo to są sprawy, za które
można odpowiadać. Nie ma tu żadnego ruchu. Ja przypomnę, na pierwszym
spotkaniu ja zaproponowałem 10 milionów złotych a PKS2 - czterdzieści
milionów złotych. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 19.900.000 do 24.000.000 ale
ja nie mam już ruchu. Jak zrobię ruch w tej chwili, negocjacje na tym polegają,
że trzeba zbliżyć swoje stanowiska, i my już zbliżaliśmy. Ja jestem dobrej myśli.
Myślę, że nie ma innego rozwiązania, bo to jest nieruchomość, która na pewno
nie przynosi zysków. Inwestorowi nie przyniosła, bo nie wybudował tam galerii,
plan zagospodarowania przestrzennego określa, że tam ma być centrum
komunikacyjne. Oni płacą około miliona rocznie. Jak na razie płacą, zobaczymy
jak długo, ale wydaje mi się, że każdy rozsądny inwestor musi zrozumieć realia,
które zobowiązują stronę samorządową. To nie jest prywatna rzecz, że ja mogę
jeszcze dodać dwa czy trzy miliony. Stanęliśmy na swoich stanowiskach
i zobaczymy jak to będzie dalej. Wszystko jest po stronie PKS2.

Do pkt. 6
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych Komisji, wszystkie projekty
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały opinie.
Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania
tych projektów, proszę aby przed głosowaniem wpisali się na listę mówców
w odpowiednim punkcie porządku obrad.
Do pkt 6.1-6.2
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała następujące
projekty uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2015 - 2030; z autopoprawką (pkt. 6.1)
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2015 rok. z autopoprawką (pkt. 6.2)
Proponowane zmiany powodują zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta
o kwotę 44.844.964 zł. Na kwotę tych zmian ogółem składają się propozycje
zmiany: zmniejszenia planu wydatków bieżących o 8.736.598 zł oraz
zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 36.108.366 zł. zmiany dotyczą
również przedsięwzięć wieloletnich, w części których wydatki przypadają na
rok 2015. W wyniku zaproponowanych zmian, w tym projekcie uchwały, wraz
z autopoprawką, uchwała budżetowa na 2015 rok otrzymuje następujące
brzmienie: deficyt budżetu miasta wynosi 142.459.522 zł i zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów
i pożyczek

długoterminowych w wysokości 113.751.054 zł, wolnymi środkami, które
pozostały na rachunku budżetu miasta w wysokości 28.708.468 zł, a przychody
w 2015 roku zostaną zapisane w wysokości 177.835.435 zł, natomiast rozchody
w wysokości 35.375.913 zł. Ponadto Zmianie ulegają również inne zapisy,
w taki sposób, że limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta wynoszą 50 milionów
złotych, a sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 113.751.054 zł, w tym
na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej 19.600.000 zł. Tytułem uzupełnienia, chciałam powiedzieć, że
wszystkie proponowane zmiany porządkują wydatki, tak jak wcześniej
powiedziałam, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, również stronę dochodową
budżetu na 2015 rok w taki sposób to zostało dokonane i proponowane, bo
chcielibyśmy ostatecznie zmniejszyć plan przychodów, a zatem zmniejszyć
kredyty, jakie są potrzebne na pokrycie tych wydatków w 2015 roku o kwotę
15.659.513 zł, a strona rozchodów różni się w stosunku do tego, co było do tej
pory kwotą 6.664.942 zł, co oznacza, że proponujemy przeznaczyć taką kwotę
na spłatę, już w tym roku kredytu długoterminowego, który jest zaciągnięty
przez nasze miasto.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2030 wynikają
z ustawy o finansach publicznych, które dokonujemy wtedy, kiedy następują
zmiany czy to w przedsięwzięciach zaplanowanych w WPF, czy też deficycie.
Generalnie we wszystkich przypadkach, które są wymienione w ustawie
o finansach publicznych. Takie zmiany zaproponowaliśmy w zmianie budżetu
na 2015 rok, zatem proszę również o uchwalenie proponowanych zmian wraz
z autopoprawką.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie:
I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015 - 2030
z autopoprawką: (pkt. 6.1)
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/311/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Kielce na lata 2015 - 2030.

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2015 rok z autopoprawką: (pkt. 6.2)
Za
- 24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/312/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015
rok.

Do pkt. 6.3
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta
Kielce, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań
inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii
Europejskiej (z autopoprawką).
Uchwała dotyczy propozycji zmiany uchwały, która dotyczyła zaciągnięcia
kredytu bankowego w wysokości 57.600.000 zł. Ten kredyt był, jak państwo
pamiętacie, podzielony na transze, na lata 2015-2016. W związku z tym, że
następują zmiany w wydatkach w poszczególnych inwestycjach, które są
realizowane w tych latach, powinniśmy spowodować, żeby harmonogram
realizacji wydatków był zbieżny z harmonogramem ciągnienia transz, właśnie
w tych zaplanowanych latach i ujętych również w umowach z bankiem. Tego
dotyczy ta uchwała, wraz z autopoprawką.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/313/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce,
z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych
przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Do pkt. 6.4
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała projekt
uchwały
zmieniającej
uchwałę w
sprawie
zaciągnięcia pożyczki
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w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa
ul. Wydryńskiej w Kielcach -1 etap - budowa OWD".
Uchwała dotyczy podobnej sprawy, umowy pożyczki, jaką podpisaliśmy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
pożyczki na współfmansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa
ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap. Nakłady finansowe zrealizowane są niższe
od tych, jakie były zaplanowane, zatem, żeby zachować odpowiednią proporcję
środków własnych miasta i środków pochodzących z pożyczki, należy zmienić
uchwałę i zmniejszyć wysokość pożyczki. Dotyczy to kwoty 570.000 zł.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/314/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Wydryńskiej
w Kielcach -1 etap - budowa OWD".
Do pkt. 6.5

Zastępca Dyrektora Wydziału
Podatków pani Monika Orłoś
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy
oraz formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji
i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz
możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uwzględniając aktualny stan prawny, oraz możliwości techniczne naszych
systemów informatycznych oraz rosnący stan świadomości podatników
w zakresie korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, proponuje się
obok wzorów formularzy w formie papierowej wprowadzenie składania
informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek
leśny oraz podatek od środków transportowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem do tego elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej. Taką platformą jest ePUAP. Jednocześnie
w formularzach, zarówno w formie papierowej oraz elektronicznej usunięto
również zapisy dotyczące oświadczenia podatnika, iż znane mu są przepisy
Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
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niezgodnych z rzeczywistością, Zapis ten został usunięty ponieważ
orzecznictwo sądowe w tym zakresie poszło w tym kierunku że zabrania się już
zamieszczania tego typu oświadczeń w formularzach podatkowych.
Nadmieniam również, że informacje w formie elektronicznej będą dostępne dla
wszystkich podatników, zarówno dla przedsiębiorców, ale również dla osób
fizycznych na stronie Urzędu Miasta Kielce, w zakładce ePUAP. Składanie tych
informacji w formie elektronicznej usprawni kontakt podatnika z organem
podatkowym. W związku z powyższym zasadne byłoby składanie formularzy za
pomocą platformy ePUAP.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/325/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie określenia wzorów formularzy oraz formatu elektronicznego,
warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania
deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

Do pkt. 6.6
Zastępca Dyrektora Wydziału Podatków pani Monika Orloś
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków
stanowiących dochód budżetu Miasta Kielce za pomocą karty płatniczej.
Zgodnie z art. 61a § l ustawy Ordynacja podatkowa, można dopuścić zapłatę
podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, za pomocą instrumentu
płatniczego jakim jest np. powszechnie stosowana karta płatnicza. Na wstępie
chciałam doprecyzować słowo podatki, które ma tu istotne znaczenie, bowiem
nie chodzi tu tylko o podatek od nieruchomości, podatek rolnym czy podatek od
środków transportu ale również chodzi tu głównie o opłaty i nieopodatkowane
należności budżetowe, które stanowią znaczny dochód budżetu miasta. Jak
wiemy w kasach banku, który obsługuje urząd miasta, u inkasentów, czy
w urządzeniach samoobsługujących takich jak opłatomaty, jeden z nich nota
bene znajduje się przy Urzędzie Stanu Cywilnego, czy też w kasie, która
znajduje się w Urzędzie przy ul. Młodej, płatności tego typu opłat, jakie są
wopłatomacie i nieopodatkowanych należności budżetowych można
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dokonywać jedynie w formie gotówkowej. Dokonanie płatności takim
instrumentem płatniczym, jakim byłaby karta płatnicza, jest zresztą powszechnie
stosowaną praktyką. Idąc naprzeciw oczekiwaniom naszych podatników,
zasadne byłby wprowadzenie płatności za pomocą takiego rodzaju instrumentu
płatniczego jakim jest właśnie karta płatnicza.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/316/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta Kielce za pomocą karty płatniczej.

Do pkt. 6.7
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów przyjęcia
kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punków za każde
z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Projekt wynika ze zmian w ustawie o systemie oświaty, która narzuca jednolite
kryteria dla wszystkich szkół, które są w naszym mieście. Do tej pory, każda
placówka we własnym zakresie opracowywała kryteria naboru dzieci, czy to do
szkół podstawowych, czy do gimnazjum, a z uwagi na to, że zmieniły się
przepisy zmuszeni zostaliśmy do opracowania projektu uchwały, który został
zaakceptowany przez Komisję i radcę prawnego. Chciałem dwa zdania na temat
tego projektu państwu powiedzieć. W szkołach podstawowych, wiadomo, że są
obwody, jak i w gimnazjach i pierwszeństwo mają dzieci, które są zameldowane
w mieście i w tym obwodzie. Analogicznie jest w gimnazjach. Jeśli chodzi
o szkoły podstawowe, to jest prosta rzecz, gdyż te dzieci jeszcze nie mają
żadnych osiągnięć, tylko my promujemy ich punktami jako te dzieci, które są na
terenie naszego miasta mają pierwszeństwo. Pierwsze dziecko 100 punktów
dodatkowo, drugie dziecko, jeśli jest w szkole dodatkowo pięćdziesiąt.
Natomiast w gimnazjach już mamy kryteria, które wynikają z pierwszego
okresu uczenia się w szkole podstawowej i osiągnięć dydaktycznych. To jest
szczegółowo przedstawione w projekcie uchwały. Tu mamy jedno gimnazjum,
które nie ma obwodu, jest to gimnazjum w Zespole Szkół Integracyjnych na
ulicy Jasnej. Tam największe perturbacje miała pani dyrektor z tej prostej
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przyczyny, iż nie można zwiększyć liczby oddziałów w szkole, a do tego jest
obowiązek dotyczący liczby dzieci w klasie. W klasie jest maksymalnie
20 dzieci, w tym czworo z dysfunkcjami, które im przyzwalają uczyć się
w takiej szkole. Inni również by chcieli, bo w klasie jest nieduża liczba dzieci.
W pozostałych gimnazjach nie ma ograniczeń jeśli chodzi o liczbę dzieci
w oddziale, tak jak liczby oddziałów, dlatego wydaje nam się, że te propozycje,
które przedstawiamy, są najbardziej demokratyczne i czytelne dla wszystkich.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jacek Wołowiec
Ten projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji. Na Komisji już miałem
pewne wątpliwości i teraz bym prosił już o wyjaśnienie prawników, czy takie
rozwiązanie jest dopuszczalne. Mianowicie, w przypadku szkół podstawowych
mamy dwa kryteria i pod kryteriami jest zamieszczona informacja, że przy
jednakowej liczbie punktów, o tym, kto zostanie przyjęty do szkoły decyduje
losowanie. Wiem, że to jest troszeczkę z tradycji antycznej, może dobry powrót
do tych tradycji greckich i może rozwiązanie sprawiedliwe, ale mam pytanie do
radców prawnych, czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Bo to się to
wszystko tak nie mieści w polskiej tradycji prawnej i mam obawy, że może to
być w jakiś sposób zakwestionowane.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
W poprzednich latach były w ten sposób przyjmowane dzieciaki, że zapisy były
do danej placówki w kolejności zgłoszeń, jako jeden z warunków promujących
ewentualnego ucznia danej szkoły. Wyobraźmy sobie co by się działo,
w momencie, gdy mamy wszędzie jednolite kryteria, kiedy by się stworzyła
kolejka na Jasnej drogi Jacku? Myślę, że już niebawem i ciągnęłaby się przez
cała ulicę Jasną i jeszcze kawałek Zagnańskiej. Te kolejki już naprawdę przeszły
do lamusa i wydaje nam się, że najbardziej sprawiedliwą rzeczą, akceptowaną
przez naszych radców prawnych, jest ta formuła, którą państwu dzisiaj
przedstawiliśmy. Mam nadzieję, że służby wojewody również zaakceptują
uchwałę, którą dzisiaj państwu przedstawiamy. Każda szkoła ma komisję, która
pilnuje porządku i przestrzegania uchwały, którą państwo podejmą.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Na projekcie uchwały oczywiście widnieje podpis radcy prawnego, w związku
z czym rozumiem, że radca prawny wyraził pozytywną opinię.
Dyrektor Wydziału Prawnego pani Jadwiga Nowak
Jest pełna jasność. Parafa radcy prawnego złożona na tym projekcie dowodzi, że
taka ocena prawna była zrobiona. Wszystko jest dobrze, lega artis. Proszę mi
wierzyć.
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Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jacek Wołowiec
Ja mam takie pytanie, pani mecenas, czy są jakieś podstawy prawne, które
dopuszczają takie rozwiązanie? Żeby losować, a nie wyznaczyć dodatkowe
kryterium? Ja nie mam nic przeciwko losowaniu, bo losowanie samo w sobie
może jest sprawiedliwszym rozwiązaniem niż dodatkowe kryteria, ale chodzi mi
tylko o aspekt prawny.
Dyrektor Wydziału Prawnego pani Jadwiga Nowak
Nie istnieje taki przepis prawny, panie radny, który by wręcz nakazywał,
wskazywał przyjęcie takiego rozwiązania. Nie istnieje. Natomiast dopuszczalna
jest taka formuła i taka została przyjęta.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
-4

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/317/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego
gimnazjum, określenia liczby punków za każde z kryteriów i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia.

Do pkt. 6.8
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto
Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania.
Projekt wynika z tego, że traci moc uchwała, która była podjęta w 2009 roku
i zmiany, wprawdzie kosmetyczne, ale są w ustawie o systemie oświaty, to jest
artykuł 34, wobec powyższego musieliśmy państwu przedstawić projekt
uchwały ze szczegółowymi drukami, które są zobowiązaniem zarówno nas
dotujących, jak i tych, którzy pieniądze biorą i muszą się rozliczać.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/318/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne
i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania.

Do pkt. 6.9
Dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi pan Ryszard
Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzielenie z majątku
Miasta Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez Między gminny
Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów
wodociągowo-kanalizacyjnych.
Są to urządzenia i sieci, które zostały wybudowane przy udziale mieszkańców
i ze środków własnych miasta. Procedura jest standardowa.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/319/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania
i eksploatacji przez Między gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Do pkt. 6.10
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. A. Grottgera oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Projekt dotyczy przedłużenia istniejącej dzierżawy wykorzystywanej pod ogród
przydomowy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/320/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. A. Grottgera oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt. 6.11
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Podklasztornej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Projekt dotyczy wydzierżawienia na 30 lat. Jest to pas gruntu, który pozostał po
budowie inwestycji, pod nazwą BUS-pas w ul. Grunwaldzkiej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/321/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Podklasztornej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt. 6.12
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału
w nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy l Maja
(dz. nr 1657).
Projekt dotyczy sprzedaży udziału wynoszącego 2/12, czyli 1/6 na rzecz
współwłaściciela.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
— brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/322/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej
w Kielcach przy ulicy l Maja (dz. nr 1657).

Do pkt. 6.13
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr VI/118/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej
w Kielcach przy ulicy Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (dz. nr 29/29).
Kolejna uchwała ma charakter porządkujący. Jak państwo pamiętają, Wysoka
Rada podjęła uchwałę, już zrealizowaną, na sprzedaż nieruchomości dla Klubu
Bokserskiego RUSHH, a wcześniej była podjęta uchwała w sprawie oddania tej
nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Wobec zrealizowania drugiej
uchwały, pierwszą wypadłoby uchylić, o co niniejszym wnoszę.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/323/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/118/2015 Rady Miasta Kielce z dnia
19 marca 2015 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego (dz. nr 29/29).

Do pkt. 6.14
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Stanisława
Konarskiego (dz. nr 737/9 i dz. nr 738/17).
f\
Projekt dotyczy nieruchomości o powierzchni niecałych 140 m , znajdujących
się pod ulicą Konarskiego, która po przeprowadzonym postępowaniu nie może
być nabyta z mocy prawa. Stąd zakup w trybie cywilnym.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/324/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Księdza Stanisława Konarskiego (dz. nr 737/9 i dz. nr 738/17).

Do pkt. 6.15
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu
użytkowego U7, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy
Warszawskiej 7.
Lokal o powierzchni 88 m2, wynajmowany na podstawie zawartej w roku 2000,
prowadzona jest w nim działalność usługowa - zakład szewski.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/325/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego U7, znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 7.

Do pkt. 6.16
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/679/2012
Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cen
urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych
i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze
użyteczności publicznej.
Zmiana dotyczy przyznania bezpłatnych przejazdów w okresie 30 dni dla
honorowych dawców krwi od momentu oddania. W okresie miesiąca, krew
oddaje około 900 osób, w tym 2/3 to są osoby bez uprawnień, jako bilet
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normalny i 1/3 to są przeważnie studenci lub uczniowie szkół ponad licealnych.
Jeżeli chodzi o szacunek utraty wpływów, bo takie pytanie w międzyczasie
otrzymałem od pana radnego Boguckiego, to chcę przedstawić, że jeżeli
będziemy to liczyć w ten sposób, że bilet taki, który będzie przekazywany
krwiodawcy kosztuje 90 zł, czyli jeżeli policzymy, że 600 osób z 900
miesięcznie, które oddaje krew jest 54 tysiące, 300 osób, które będą korzystały,
mają uprawnienia do ulgowych biletów, to jest 45 zł, to jest 13.500 zł, czyli
miesięcznie 67.500 zł. Jest to jak gdyby utrata wpływów, gdyby te osoby
wykupiły bilet. Jeżeli pomnożymy to przez 12 miesięcy, to w skali roku daje to
utratę wpływów o około 800 tyś. zł. Dokładnie 810 tyś. zł. w związku z tym, że
biorąc pod uwagę istotę całej tej uchwały, że tu właściwie nie patrzymy na
pieniądze, patrzymy na ilość oddanej krwi na terenie miasta, o jeżeli chodzi
o układ wojewódzki to tych punktów jest więcej. W każdym mieście, jak
Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, te punkty istnieją i tam łączna liczba osób
oddających krew w ciągu roku to jest 30 tysięcy. Obawialiśmy się i jak
w każdym takim przypadku chcemy doszczelnić ten system, opracowaliśmy
wzór takiego dokumentu, który będzie wydawany na specjalnym papierze,
z naszym hologramem, już to jest uzgodnione ze Stacją Krwiodawstwa, będzie
wydruk dla każdej osoby, który otrzyma i przyznajemy ten bilet bezpłatny na
okres 30 dni od tego dnia. Nawet jak ktoś przyjdzie po tygodniu, to oczywiście
dostaje tylko do końca trwania tego uprawnienia, które państwo dzisiaj
przyjmiecie w uchwale.
Radny Tomasz Bogucki
Od razu powiem, żenię jestem przeciw. Natomiast interesują mnie skutki
finansowe. Myślę, że nie byłoby mojej wypowiedzi, gdyby w uzasadnieniu do
uchwały te skutki finansowe się znalazły, po drugie taka uchwała, która zmienia
opłaty, powinna również trafić na Komisję Budżetu i być opiniowana. Wtedy
w ogóle byśmy nie dyskutowali na tej sesji. Nie było tego na Komisji. Trzecia
rzecz, którą w tym momencie mogę stwierdzić, że jeżeli podejmiemy taką
uchwałę w dniu dzisiejszym to trzeba będzie korygować projekt budżetu na
dochodach o 800 tyś. zł. Będą dochody niższe i wynik będzie mniejszy o tą
kwotę. Dzisiejsza decyzja skutkuje również zmianą w projekcie budżetu na
2016 rok, chyba że jest inaczej, to chciałbym usłyszeć to od pani Skarbnik, bo
tak naprawdę, zgodnie z paragrafem 64 do projektu uchwały jest załączane
uzasadnienie, i jest napisane w Statucie co powinno się znaleźć w tym
uzasadnieniu.
Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska
pani Agata Woj da
Ja myślę, że pan dyrektor dzisiaj podaje pewien szacunek, natomiast skutki
finansowe utraty wpływów są trudne do przewidzenia. Dopiero po pierwszym
okresie jej obowiązywania, jeżeli przyjmiemy tą uchwałę, będziemy mogli tak
20

naprawdę zobaczyć jakie jest zainteresowanie wśród
krwiodawców
korzystaniem z tego typu uprawnienia. Ja chciałam bardzo podziękować
korzystając z tej okazji, podziękować w imieniu Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej, bo taki projekt uchwały złożyliśmy w lipcu. Podziękować przede
wszystkim panu Prezydentowi za ogromną otwartość na ten projekt, szczególnie
trudną ze względu na pewne finansowe konsekwencje. Ja rozumiem jakie
dylematy wiązały się z tą decyzją. Także serdecznie podziękować panu
dyrektorowi i Zarządowi Transportu Miejskiego za dużą otwartość, elastyczne
konsultacje w sprawie ostatecznego kształtu tej uchwały. Myślę, że to jest
przykład takiej sprawy, kiedy to nie pieniądze są najważniejsze. Tutaj liczy się
idea i dziękuję, że ta idea została dostrzeżona. Myślę, że obok Tarnowa, który
podobne rozwiązanie już sprowadził, Kielce będą takim samorządem, który
będzie wzorem dobrych rozwiązań i to też jest taki bardzo miły gest w stronę
krwiodawców, którzy, wiemy, że z roku na rok mają coraz mniejsze
uprawnienia z tytułu tej szlachetnej idei, którą propagują. Myślę, że przez nich
będzie to bardzo pozytywnie odebrane i naprawdę serdecznie dziękuję
w imieniu mieszkańców, a przede wszystkim krwiodawców.
Radny Jan Gierada
Nie ma takich pieniędzy, żadnych pieniędzy, które by można było określić
w sytuacji podania odpowiednich jednostek i grup krwi. Pracując 43 lata
w szpitalu wiem, jaki to ogromny problem. Ile apeli dyrektora Stelmasińskiego
o tą krew. Często brakuje odpowiednich grup krwi. Nie można zrobić danego
zabiegu. A tej krwi, w szpitalach wielospecjalistycznych, takich jak
wojewódzki, czy Czerwona Góra, gdzie jest masa oddziałów zabiegowych, jest
bardzo dużo potrzebne. Oczywiście trzeba zadać pytanie: no 800 tyś. zł. miasto
wydaje? To powinna wydać stacja krwiodawstwa, która kupuje krew. Tak.
Tylko idea, tu w mieście, że student, który odda tą krew ma przez 30 dni
darmowy bilet, jest niczym w stosunku do wartości tej krwi, w stosunku do tego,
że komuś się uratuje życie. Dlatego takie inicjatywy trzeba popierać i nie są to
żadne pieniądze w stosunku do tego co można w życiu zyskać.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw

Wstrzymało się

-23
- brak

— brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/326/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia
6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za
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usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji
miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.
Radny Jarosław Karyś
W poprzednim głosowaniu mój głos został zarejestrowany jako nieoddany.
System widocznie nie zadziałała prawidłowo, bo głosowałem za. To chciałem,
żeby w protokole się pokazało.

Do pkt. 6.17
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik zarekomendował
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Sylurska ulicy w Kielcach oraz
zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
Ulica jest położona pomiędzy ulicą Permską i Jerzego Szajnowicza - Iwanowa.
Jest to nowo wybudowana ulica, położona na gruntach gminnych, spełnia
wszelkie kryteria tego, aby być drogą kategorii gminnej i o to wnioskujemy.
Jeśli chodzi o nazwę to nawiązuje ona do niezwykłej atrakcyjności geologicznej
naszego regionu, a szczególnie Kielc. Widoczne są tu pewne skały, które
nawiązują do okresów ery paleozoicznej, mamy ulicę Permską, Karbońską,
Dewońską. W tej chwili jest propozycja, aby ten odcinek ulicy nazywał się ulicą
Sylurska.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/327/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie nadania nazwy Sylurska ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej do
dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.

Do pkt. 6.18
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik zarekomendował
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania
z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
i dworców.
Projekt uchwały jest typowo porządkowy. Szanowni państwo podejmowaliście
tego typu uchwały. Polega to na aktualizacji załączników do uchwały. Niniejsza
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aktualizacja polega na lokalizacji nowych przystanków i aktualizacji
przystanków, które funkcjonują w chwili obecnej na terenie miasta Kielce.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVII/328/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów
i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców.
Do pkt. 7

Interpelacje załączone do protokołu zgłosili Radni:
1. Regina Zapała.
Do pkt. 8

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Na stronie został zamieszczony projekt harmonogramu sesji na 2016 rok. Proszę
o przeanalizowanie i zgłaszanie ewentualnych uwag, ponieważ od pierwszego
stycznia będzie to już plan obowiązujący.
Do pkt. 9

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XVII sesję Rady Miasta Kielce
w dniu l O grudnia 2015 roku.
Protokglmtał
-^•^^"/

Przewodnicząca
Rady
Miasta
f/y
r
l

Zbigniew Brelski
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