Protokół Nr XL Y/2017
z Sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 27 lipca 2017, w godz. 8.20. - 11.20
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych.

Do pkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram XLV Sesję Rady Miasta Kielce w dniu 27 lipca 2017 r.
Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, Pana Sekretarza,
Panią Skarbnik, a także kierowników Wydziałów Urzędu Miasta i szefów
podległych Miastu jednostek.
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.
Szanowni Państwo. Zgodnie ze stanem rzeczywistym, potwierdzonym liczbą
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.

Do pkt 2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesję,
uzgodniony w dniu 19 lipca porządek obrad, a także projekty uchwał będące
przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich
porządkiem.
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem
wpłynęły wnioski Pana Prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku obrad
dzisiejszej Sesji, a mianowicie:

1) autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2045;
2) autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok;
3) autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli
Rady Miasta Kielce do Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie
jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Kielcach;
4) projektu uchwały w sprawie likwidacji Domu Rodzinnego Nr l
w Kielcach, ul. Pomorska 119A.
Czy są inne wnioski do porządku obrad? Proszę, Pan Prezydent Andrzej Sygut.
Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Sygut
Wnoszę o wycofanie z porządku obrad punktu 62 tj. projektu uchwały
w sprawie wydzierżawienia gruntu przy ulicy Kusocińskiego. Jako uzasadnienie
podaję wystąpienie mieszkańców i przedsiębiorców osiedla Pakosz oraz
Baranówka, które wpłynęły dziś rano do mnie, wnoszące o zmianę tej
lokalizacji ze względu na to, iż w najbliższym sąsiedztwie planowanej spalarni
działają: Hotel „Binkowski", który obecnie jest w trakcie budowy i to takiej
potężnej i spalarnia byłaby bezpośrednim sąsiadem; Centrum Zdrowia
„Promedica", Usługi Gastronomiczno-Hotelarskie Sławomir Pomiankowski,
Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Stadion" Paweł Kozłowski. Wydaje się, że
w świetle tych wniosków i argumentów, których panowie użyli dzisiaj
w rozmowie ze mną trzeba ten wniosek wycofać i wrócić powtórnie do
przedyskutowania tej lokalizacji, której Prezydent nie kwestionuje ale wydaje
się, że warto, aby Komisja jeszcze raz zapoznała się z terenem i zaproponowała
ostateczne rozwiązanie.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowani Państwo. Pamiętajmy, że padł wniosek Pana Prezydenta, czyli tak
jakby z automatu tego punktu nie będziemy procedowali. Pamiętajmy,
zabierając głos, że będziemy za chwilę prawdopodobnie rozmawiać na temat,
którego już nie ma. Ale proszę bardzo. Zastrzegam, że jeżeli zacznie się
dyskusja na ten temat, to będę zmuszony odebrać głos.

Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Bardzo krótko. Dołożę tylko do słów Pana Prezydenta to, że wszystkie te
wymienione podmioty na pewno będą stroną i nie zgodzą się na taką lokalizację.
Dodam jeszcze, że w bardzo krótkim promieniu jest tam szpital dla dorosłych
psychiatryczny i psychiatryczny dla dzieci, jak również przychodnia
przyszpitalna dla pacjentów (dorosłych i dzieci). Obok szpitala jest pozwolenie
na budowę na duży dom opieki długoterminowej na 95 miejsc. Nie patrząc więc
nikomu w papiery i biorąc pod uwagę to, że powinna być taka spalarnia myślę,
że trzeba się zastanowić nad innymi lokalizacjami ponieważ to w żaden sposób
nie pasuje.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa ( ad
vocem)
Chciałem prosić o zamknięcie dyskusji. Tego punktu nie ma w porządku obrad.
Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać na ten temat zapraszamy na koniec Sesji Rady
Miasta, tam są wolne wnioski i będziemy mogli spędzić miło czas na dyskusji
0 spalarni. Rozumiem, że Pan Prezydent nie wycofuje się z tego, żeby spalarnia
powstała w Kielcach ale są pewne warunki, które należy spełnić. Także, bardzo
proszę zamknąć dyskusję. Przepraszam pana Przewodniczącego Roberta Siejkę,
pana Adamczyka Krzysztofa i panią Winiarską Joannę.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska (ad vocem)
Panie Prezydencie. Uprzedził pan mój wniosek za co bardzo gorąco dziękuję
1 apeluję do Komisji, która opiniuje tę uchwałę, aby w przypadku kolejnej
lokalizacji udała się w miejsce planowanej inwestycji, ponieważ jak tu wszyscy
siedziby jesteśmy chyba za tą inwestycją ale nie w tej lokalizacji.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
Przepraszam pana Przewodniczącego Burzawę, że się nie zastosuję jednak. Nie
traktujcie tego jak głos w dyskusji ale głos osoby, która poniekąd była sprawcą
wywołania tematu bo to do mnie ten przedsiębiorca się zgłosił wiosną z prośbą
o pomoc i pokierowanie go w machinie urzędniczej, żeby pomóc mu w tego
rodzaju inwestycji. Umówiłem go z dwoma dyrektorami, z panem dyrektorem
Filipem Pietrzykiem i Dyrektorem Arturem Hajdorowiczem i na tym moja rola
się skończyła. Chcę za to podziękować tym dwóm panom, bo myślę że wykazali
się profesjonalizmem i właściwym podejściem urzędnika do przedsiębiorcy,
który chce zainwestować i to w dosyć ryzykowny interes ale bardzo potrzebny.

Mam tego świadomość, że trzeba skończyć już z grzebaniem tych zwłok
zwierząt po lasach, prywatnych działkach, również działkach weterynarzy itd.
Mam tego świadomość i taka inwestycja jest w Kielcach niezbędna. Także
dziękuję panom dyrektorom, bo to oni wskazali ten teren patrząc na swoje
dokumenty, gdzie plan zagospodarowania i studium uwarunkowań akurat
mówiły o tym, że w tym miejscu akurat taka inwestycja może powstać, tak?
I ten punkt jest już drugi raz zdejmowany, przypomnę z kolejnej Sesji. Szkoda,
bo można było wcześniej te uwagi zgłaszać i poszukać innej lokalizacji. Ten
przedsiębiorca nie upiera się przy tym, że to ma być dokładnie tam. Jemu po
prostu urzędnicy wskazali to miejsce. Więc prośba i apel, żebyśmy od tego
Panie Prezydencie nie odstępowali. Ta inwestycja w Kielcach jest potrzebna
i poszukajcie innych lokalizacji, które nie będą budziły aż tylu kontrowersji.
Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk
Dziękuję, że dostałem możliwość zabrania głosu. Podobnie, jak tu mówił kolega
Robert także jestem za tym, aby do tego tematu szybko powrócić, bo boje się, że
jak go zdejmiemy z dzisiejszej Sesji to on znowu będzie się ciągnął miesiącami.
Apeluję i proszę o to, abyśmy szybko nad tym tematem przysiedli i w miarę do
niego szybko wrócili. Temat naprawdę jest ważny. Podejmowałem go już kilka
razy i miałem już kilka spotkań, jedno z forum dyskusyjnych, które
organizowałem było temu poświęcone, cała sala pękała w szwach, była ponad
setka ludzi i wszyscy apelowali o to, aby taki obiekt w Kielcach powstał.
Jeszcze jedna sprawa, nad którą chciałbym się pochylić. Mianowicie mieliśmy
tutaj oddać grunt w formie dzierżawy ale z tego co wiem kilka osób jest
zainteresowanych tym, aby w tę branżę zainwestować. Także może warto się
przypatrzeć temu tematowi pod kątem przetargu. Bo może być w ten sposób
będzie trochę większy zysk dla miasta. Apeluję, aby też tę formę rozpatrzeć bo
do mnie się zgłosiła jeszcze dwójka innych inwestorów również
zainteresowanych tym, żeby w taką spalarnię zainwestować. Proszę, aby ten
temat szybko wrócił i dobrą lokalizację dla tej inwestycji znaleźć.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian
w porządku obrad dzisiejszej Sesji.
I.

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2045.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2045.
II.

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2017 rok.

Za

-23

Przeciw

- brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok..
III.

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki
do projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta
Kielce do Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie jednostki
budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli
Rady Miasta Kielce do Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie
jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Kielcach.

IV.

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie likwidacji Domu Rodzinnego nr l w Kielcach ul.
Pomorska 119 A.

Za
-23
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie likwidacji Domu Rodzinnego nr l
w Kielcach ul. Pomorska 119 A
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do
uzgodnionego na Konwencie proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli
nie usłyszę głosów sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie:

Za

-23

Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad, uwzględniający zmiany.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w 29
czerwca 2017 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego 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 2017 - 2045 (z autopoprawką);

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2017 rok (z autopoprawką);
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
4) w sprawie zobowiązania do zapewnienia warunków do osiedlenia się na
terenie Miasta Kielce rodziny repatriantów;
5) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w
Kielcach;
6) w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr l w Kielcach;
7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr l im. Stanisława Staszica w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr l im. Stanisława Staszica w Kielcach;
8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach;
9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 4 w Kielcach;
10)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 28 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach;
11)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach;
12)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Wojska Polskiego w
Kielcach;
13)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach;
14)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach w ośmioletnią
Szkołę Podstawową Integracyjną nr 11 im. Bohaterów Warszawy w
Kielcach;
15)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w
Kielcach;
16)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach;

17)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych im. Karola Wojtyły papieża Polaka w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14
Specjalną im. Karol Wojtyły - papieża Polaka w Kielcach;
18)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach;
19)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego
„Wilka" w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im.
Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka" w Kielcach;
20)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w
Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 im. Ireny Sendlerowej
w Kielcach;
21)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach;
22)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 22 im. Generała Stanisława Mączka w Kielcach;
23)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach;
24)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach;
25)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w
Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Kornela
Makuszyńskiego w Kielcach;
26)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach;
27)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Henryka Sienkiewicza w Kielcach;
28)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach;

29)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 33 im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach;
30)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w
Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Adama
Mickiewicza w Kielcach;
31)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36 Specjalnej w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 Specjalną w Kielcach;
32)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 Specjalnej dla Dzieci
Słabosłyszących w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37
Specjalną dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach;
33)
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekle
Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w
Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 Specjalną dla Dzieci
Przewlekle Chorych w Kielcach;
34)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej
Szkoły
Policealnej
nr
lw
Kielcach
w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr l w Kielcach;
35)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 2 w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 2 w Kielcach;
36)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 3 w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 3 w Kielcach;
37)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 4 w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 4 w Kielcach;
38)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 5 w Kielcach
w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 5 w Kielcach;
39)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 6 w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 6 w Kielcach;
40)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 7 dla Dorosłych w Kielcach;

41)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 8 w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 8 w Kielcach;
42)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr l w Kielcach w Szkołę Branżową I
stopnia nr l w Kielcach;
43)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Kielcach w Szkołę Branżową I
stopnia nr 2 w Kielcach;
44)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Kielcach w Szkołę Branżową I
stopnia nr 3 w Kielcach;
45)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Kielcach w Szkołę Branżową I
stopnia nr 4 w Kielcach;
46)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Kielcach w Szkołę Branżową I
stopnia nr 6 w Kielcach;
47)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr? Specjalnej w Kielcach w Szkołę
Branżową I stopnia nr 7 Specjalną w Kielcach;
48)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 Specjalnej w Kielcach w Szkołę
Branżową I stopnia nr 8 Specjalną w Kielcach;
49)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w
Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do
Pracy w Kielcach;
50)
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w
Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do
Pracy nr 2 w Kielcach;
51)
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
52)
zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia jednostek budżetowych,
które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów,
przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
53)
w sprawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Kielcach na lata 2017-2022;
54)
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Kielcach;
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55)
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w
Kielcach;
56)
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Kielce do Rady
Społecznej podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej o
nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach (z autopoprawką);
57)
w sprawie powołania Rady Społecznej podmiotu leczniczego w
formie jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Kielcach;
58)
w sprawie likwidacji Domu Rodzinnego Nr l w Kielcach, ul.
Pomorska 119A;
59)
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej
w Kielcach;
60)
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 wodno-kanalizacyjnych;
61)
w sprawie zmiany nazwy ulicy „Dąbrowszczaków" na „Ojca
Kolumbina Tomaszewskiego";
62)
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Karczunek (dz. nr 380/1);
63)
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Miedzianej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
64)
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
W. Witosa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
65)
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Fabrycznej;
66)
w
sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul.
Piekoszowskiej w Kielcach;
67)
w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Wojska
Polskiego w Kielcach;
68)
zmieniająca uchwalę 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;
69)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do
Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski" z nazwą zamienną w
języku angielskim: „Geoland of The Holy Cross Mountains";
70)
w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji
miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej;
71)
w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji
miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.
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7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści
protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2017 roku. Radny oraz
każdy uczestnik Sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie
do rozpoczęcia dzisiejszej Sesji. Informuję, iż nikt nie wniósł żadnych
zastrzeżeń do protokołu.
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Kielce, która
odbyła się w dniu 29 czerwca 2017 roku:
Głosowanie:

Za

-23

Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Protokół został przyjęty.

Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informacje Przewodniczącego Rady
1. Prezes Sądu Okręgowego poinformował Radę Miasta o zrzeczeniu się
mandatu ławnika Sądu Okręgowego w Kielcach przez pana Józefa
Fonfarę i skreśleniu go z listy ławników kadencji 2016-2019.
2.
-

Interpelacje między sesjami złożyli Radni:
Joanna Winiarska,
Agata Woj da,
Witold Borowiec,
Tadeusz Kozior.
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Do pkt 5
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę teraz Pana Prezydenta Andrzeja Syguta o przedstawienie informacji
o pracy między Sesjami.
Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Sygut
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Pan Prezydent w okresie od
informacji złożonej na Sesji w dniu 29 czerwca 2017 r. wydał:
I. 33 zarządzenia dotyczące:
1. zmian w planie dochodów

i

wydatków

budżetu

Miasta

Kielce

k _ N r 2 9 4 / 2 0 1 7 ' Nr 303/2017, Nr316/2017,

9017

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 rok
_ Nr 290/2017, Nr 295/2017, Nr 304/2017, Nr 317/2017,

3. szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów
do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018 r. - Nr305/2017'
4. założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej
i gospodarczej Miasta Kielce na 2018 r. - Nr319/2017'
5. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce
_ Nr 308/2017,

6. powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
Administratora
Systemów
Informatycznych
oraz
Lokalnych
Administratorów Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kielce
_ Nr 288/2017
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7. wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz
Administratora
Systemu
Teleinformatycznego
służącego
do przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Kielce
_ Nr 293/2017

i

8. przyjęcia:
a) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Kielcach - Nr 289/2017,
b) Regulaminu
Organizacyjnego
Zakładu
PielęgnacyjnoNr314/2017
Opiekuńczego w Kielcach ,
9. powołania Komisji:
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a) egzaminacyjnych
dla
nauczycieli
ubiegających
. ,
Nr
o awans na stopień nauczyciela mianowanego -

się

298/2017,

Nr 309/2017

b) do protokolarnego przekazania materiałów elektrycznych będących
w posiadaniu Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce,
przeznaczonych do realizacji zadania pn.: „Modernizacja
energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy
Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową"
Nr 311/2017

c) do protokolarnego przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Rodzinie
majątku
trwałego
i
nakładów
usytuowanych
na działkach nr 621/1 i nr 620/2, obr. 0030, w tym budynku
mieszkalnego i garażu, położonych w Kielcach przy ulicy Księdza
Piotra Ściegiennego-Nr291/2017,
d) do protokolarnego przejęcia - przekazania prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicach Karola Olszewskiego i Hubalczyków - Nr 292/2017?
e) Konkursowej celem przyznania nagród NADZIEJE KIELC
_ Nr 320/2017

1

10. ogłoszenia konkursów:
a) na kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w
Kielcach- Nr306/2017 ,
b) na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu
Kultury w Kielcach- Nr307/2017 ,
11. zmiany zarządzeń:
a) w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanisty czno1 30172017
Architektonicznej i ustalenia j ej Regulaminu -N "
^
b) w sprawie powołania i określenia zadań Administratora
Bezpieczeństwa
Informacji,
Administratora
Systemów
Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów Danych
Osobowych w Urzędzie Miasta Kielce - Nr302/2017,
c) w sprawie ustalenia zasad postępowania przy realizacji zadań
w Urzędzie Miasta Kielce z wykorzystaniem dokumentacji
Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2009,
PN-ISO/IEC
27001:2014
oraz
Systemu
Przeciwdziałania
Nr318/2017
Zagrożeniom Korupcyjnym ,
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12. ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomościach stanowiących
własność Gminy Kielce, położonych w Kielcach przy ulicach
W. Witosa i Sieje na rzecz PGE Dystrybucyjna Spółka Akcyjna
Nr 296/2017

13. sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy:
j
•
1 • •/j
IA/I/I\
a)\ oSandomierskiej
(dz. nr I1104/1)
- Nr 297/2017,
Nr312/2017
b) Mahometańskiej (dz. Nr 202/3) ,
14. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Mazurskiej
Nr 313/2017

i

15. oddania w użytkowanie wieczyste gruntu oraz nieodpłatne przeniesienie
1
' •
i •
T^- i
u
l A,T
l
własności
garażu
położonego
w Kielcach
przy ul.
Mieszka
IT - Nr 315/2017,
16. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
r 299/2017
\\j \\r-±
c)\ W.
Witosa -Nr 299/2017 i ,
Nr 300/2017
d) Tatrzańskiej e) Św. Weroniki- Nr310/2017 ,
II.

III.

5 decyzji i 2 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
W okresie sprawozdawczym Prezydent przygotował 72 projekty uchwał
Rady Miasta Kielce.

Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Mam nie tyle pytanie, co prośbę. I bardzo żałuję, że nie ma Pana Prezydenta
Lubawskiego ale ja zawsze żałuję, że nie ma Pana Prezydenta Lubawskiego.
W związku z tym swoją prośbę skieruję do Pana Prezydenta Sayora. Rzecz jest
związana ze stanowiskiem, które wczoraj podjęła Komisja Edukacji, a dotyczy
próby zmiany zasad budżetu obywatelskiego i tego wniosku, żeby część tych
środków przesunąć na prace infrastrukturalne związane z wdrożeniem reformy
edukacyjnej. Mnie ten wniosek szalenie zdziwił i bardzo zaniepokoił.
Zaniepokoił też dużą grupę mieszkańców (ja wczoraj odebrałam kilka
telefonów), którzy złożyli wnioski do tegorocznego budżetu obywatelskiego.
Już nie powiem o tym, że nie zmienia się zasad w trakcie gry. Przypomnę, że
jesteśmy w trakcie tegorocznej procedury i to w tym finalnym procesie,
ponieważ mieszkańcy już złożyli swoje wnioski. W tym momencie pokazanie
figi mieszkańcom jest złamaniem fundamentalnej zasady porozumienia
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z mieszkańcami. Natomiast myślę, że to ma trochę szerszy wymiar, bo musimy
sobie zdawać sprawę, że budżet obywatelski to nie tylko infrastruktura, która
powstaje na jego podstawie ale to coś znacznie więcej. To konsekwentne
budowanie zaangażowania mieszkańców. I po kilku latach to zaangażowanie
naprawdę widać. Rozejrzyjcie się Państwo, co się dzieje na kieleckich osiedlach,
gdzie tworzą się grupy sąsiedzkie, gdzie ludzie skutecznie lobbują o swoje
inwestycje. Ale oni też bardzo często aktywizują się przy okazji innych działań,
które dzieją się na ich osiedlach. Świetnym przykładem jest grupa na Barwinku,
która nie tylko skutecznie wygrywa rok w rok budżet obywatelski ale
interweniuje też w innych sprawach, dotyczących mieszkańców. I tego typu
wnioski, mam wrażenie mogą przynieść nam bardzo dużo szkody. W związku
z tymi niepokojami, które się pojawiły mam do Pana Prezydenta bardzo dużą
prośbę: żeby dzisiaj padła publiczna deklaracja, dotycząca tego, że budżet
obywatelski będzie w tej formie realizowany plus, że Państwo zamierzają go
kontynuować w kwocie 5 milionów złotych. Ja już nie mówię o zwiększeniu
środków na budżet obywatelski mimo, że myślę, że ta dyskusja też przed nami.
Mało tego. Ja nawet dzisiaj mam interpelację, którą oczywiście wygłoszę
w odpowiednim trybie i odpowiednim czasie, która ma uzupełniać działania
budżetu obywatelskiego i pomysł zgłoszenia zrodził się znacznie wcześniej, niż
informacja o wczorajszym stanowisku. Dlatego, Panie Prezydencie. Naprawdę,
to nie tylko moja prośba ale bardzo potrzebna deklaracja z Pana strony, która
uspokoi nieciekawe od wczoraj nastroje.
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce pan Tadeusz Sayor
Proszę Państwa. Ja swoje prywatne zdanie wczoraj wypowiedziałem ale to jest
zdanie prywatne i ono jak najmniej się tu liczy. O tym, jak wygląda budżet
decydujecie Państwo. Faktycznie, Pani Radna ma rację, że tegoroczny budżet
czyli przyszłoroczny budżet już trwa i podjęliśmy wobec mieszkańców pewne
zobowiązania. Ludzie włożyli sporo wysiłku w to, żeby przygotować projekty
i zgłosić i mają nadzieję, od 1,2 września na nie głosować. Dlatego wydaje mi
się, że spowodowało to zbyt dużo zamętu. Ale jeszcze raz przypominam.
O budżecie decydujecie Państwo Radni. Ja jako człowiek odpowiedzialny za
budżet będę tylko realizatorem Państwa woli. I tylko tyle mogę powiedzieć.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda ( ad vocem)
Raz Panie Prezydencie, że się nie zgadzam, a dwa, że nie jestem
usatysfakcjonowana. Po pierwsze owszem, decydujemy o budżecie
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obywatelskim ale tylko w zakresie wpisania kwoty 5 milionów złotych do
budżetu. Natomiast przypomnę, że jesteśmy chyba jedynym miastem, w którym
budżet obywatelski jest regulowany nie uchwałą Rady Miasta, tylko
Zarządzeniem Prezydenta. Co de facto skutkuje tym, że zależy on od woli
i opinii i decyzji Prezydenta. Stąd moja prośba o deklarację złożoną nie jako
Tadeusza Sayora, prywatnej osoby i mieszkańca miasta tylko deklaracja
złożona w imieniu Prezydenta Lubawskiego, że budżet obywatelski w Kielcach
jest ideą, którą jako włodarze tego miasta zamierzacie kontynuować.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec
Nie wiem, skąd te emocje. Może chodzi o to, żeby je specjalnie podgrzać
i pokazać, jak ważne są kwestie społeczne. Ale ja chcę pani Agacie jasno
i wyraźnie powiedzieć: może nie było odpowiedniego przekazu medialnego
z wczorajszej Komisji ale jasno i wyraźnie powiedzieliśmy, że w czasie gry
reguł się nie zmienia. Nasza sugestia nie dotyczyła budżetu na rok 2018. Bo
między innymi ja wspominałem, że machina uchwalania budżetu
obywatelskiego ruszyła i trudno, żeby tą kwestię podejmować w tym momencie.
Mówiliśmy w dużym stopniu o przyszłości. Z czego wynika nasza sugestia?
A mianowicie: Komisja Edukacji i Kultury, to jest Komisja, która pracuje
merytorycznie, nie kieruje się emocjami i generalnie tam nie ma żadnej polityki.
Analizowaliśmy materiał, który do nas dotarł z Urzędu Miasta, od pani dyrektor
Stanisławskiej, materiał bardzo dobrze przygotowany, dotyczący potrzeb szkół
w obszarze infrastruktury i te potrzeby są znaczące.
Żeby te potrzeby
zaspokoić, które wynikają w dużym stopniu z zaleceń Sanepidu potrzebne są
dodatkowe środki finansowe. Patrząc na budżet obywatelski: większość
inwestycji (jeśli mogę tak powiedzieć) to inwestycje oświatowe. Czyli
w zasadzie tu nie ma żadnej kolizji. Bo jeśli mamy potrzeby w obszarze
oświaty, potrzeby niezbędne to naszym zdaniem trzeba te potrzeby niezbędne
najpierw zrealizować, a później inwestycje o charakterze luksusowym. Nawet
w obszarze oświaty. Stąd nasza sugestia do pana Prezydenta, żeby rozważył
w przyszłości ograniczenie tego budżetu obywatelskiego. Jeśli chodzi o ścisłość,
to ja sugerowałem (a poparł mnie kolega Jarosław Machnicki), że nie chodzi
nam o całkowite zawieszenie budżetu obywatelskiego ale zawieszenie tych
dużych projektów, które są na kwotę powyżej miliona złotych. I te środki
ewentualnie przeznaczyć na remonty w sferze oświaty - to jest kwota około
trzech milionów, a podjąć działania, które by zapewniły realizacje tych małych
projektów. To była nasza sugestia do Pana Prezydenta. Jeśli Pan Prezydent
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będzie na tyle sprawny i pojawią się środki finansowe to oczywiście można nie
naruszać tego budżetu obywatelskiego. Ale póki co, wskazaliśmy taką sugestię.
I tutaj podbijanie, moim zdaniem emocji pani Agato nie ma najmniejszego
sensu.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Chciałbym przypomnieć w jakim punkcie jesteśmy: Informacja Prezydenta
Miasta Kielce o pracy między sesjami.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Właśnie chciałem o tym powiedzieć. Ja się odniosę do tego, co pani Agata
mówiła w punkcie Sprawy różne. Natomiast sprytnie zostało to wprowadzone
w tej chwili i tak naprawdę to nie Pan Przewodniczący rządzi salą, tylko sala
Panem Przewodniczącym. Bo jest taka instytucja, jak odebranie głosu, jak jest
nie na temat i do widzenia. I oczekujemy od pana zdecydowanego działania
w tym zakresie bo tak, to się lansujemy zupełnie bez sensu.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
Nie będę się lansował.

Do pkt 6
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoka 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 proszę, aby przed głosowaniem wpisali się na listę mówców
w odpowiednim punkcie porządku obrad.

Do pkt 6.1 - 2
Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak zarekomendowała projekty uchwał:
L zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017 - 2045 z autopoprawką;
II. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2017 r. z autopoprawką.
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Bardzo proszę o akceptację dla zmian w uchwale budżetowej miasta na 2017
rok wraz z autopoprawką, która zmienia budżet na 2017 rok w taki sposób, że
zwiększa plan dochodów o kwotę 4 905 289 zł, a to jest związane z tym, że
projekt zawiera propozycje dotyczące zwiększenia planu dochodów bieżących
o kwotę 2 937 400 zł oraz zwiększenia planu dochodów majątkowych
o l 967 889 zł. Projekt zwiększa również plan wydatków budżetu miasta łącznie
0 tę samą kwotę, o jaką zwiększył plan dochodów, czyli o kwotę 4 905 289 zł
1 na kwotę tę ogółem składają się propozycje związane ze zwiększeniem planu
wydatków bieżących o 2 756 527 zł oraz propozycje związane ze zwiększeniem
planu wydatków majątkowych o 2 148 762 zł. Propozycje dotyczą również
zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2017 roku oraz tej części
wydatków ponoszonych w ramach wieloletnich przedsięwzięć, które są
zaplanowane do poniesienia w roku 2017. Ponadto w projekcie ujęliśmy
propozycje zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz zmiany w dotacjach
podmiotowych i celowych, bardzo proszę o uchwalenie proponowanych zmian
w uchwale budżetowej na 2107 r. wraz z autopoprawką. Proszę również
o pozytywną opinię dla zaplanowanych zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2016 - 2045 wraz z autopoprawką. Propozycje te są
związane z tym, że zmiany dotyczące roku 2017 mają wpływa na to, co jest
zapisane w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce. Bardzo
proszę o uchwalenie również zmian w WPF-ie. Dziękuję bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Chciałam dopytać o sprawę, którą poruszaliśmy na Komisji Finansów
Publicznych. Dotyczy kwoty 440 000 zł, która mamy przekazać dla Klubu
Korona Handball. I też w tym tonie, jak na Komisji. Nie kwestionuję tego faktu,
sukces dziewczyn - awansowanie do Super Ligii Kobiet absolutnie wymaga
docenienia. Natomiast pierwsza rzecz, na którą przy takich okazjach, jak zwykle
uczulam: żebyśmy mieli świadomość, że kupujemy usługę, a nie dotujemy
Klub. Jeżeli kupujemy usługę to dobrze, gdybyśmy dostali konkretną, skrojoną
na nasze potrzeby i dobrze zweryfikowana usługę promocyjną. I druga rzecz: to
kwestie, o które pytał pan Radny Robert Siejka na Komisji. I ja nie ukrywam, że
też chciałabym dostać informację. Nie wiem, czy pan Radny je otrzymał. Bo to
nie pierwsze środki, które przekazujemy na ten Klub w tym roku. Łącznie
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przekazaliśmy już chyba ponad 500 000 zł (bo tam było na nagrody
indywidualne).
Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak
Nie. Nie, nie, nie. Tu jest mała pomyłka pani Radna ale proszę kontynuować.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
OK, więc tak: 440 000 zł. Nie wiem, pytam. Jaka jest struktura właścicielska
Klubu, jaki Klub ma budżet? I trzecie pytanie: czy mamy wiedzę, że Klub
zamierza występować jeszcze o jakieś dodatkowe środki oprócz tych, które
dzisiaj przekazujemy?
Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak
Wspominałam na Komisji, że nie może być rozmowy na temat, tak jak Pani
powiedziała przedmiotu umowy związanej z usługą za te pieniądze w sytuacji,
kiedy Rada Miasta jeszcze nie zgodziła się na przeznaczenie określonej kwoty
właśnie na ten cel, ponieważ jest to poważne zobowiązanie ze strony Miasta.
Zobowiązanie, z którego się Miasto powinno wywiązać w stosunku do Klubu
jeśli taka umowę podpisze. Szczegóły, o które Pani pyta przygotował pan
dyrektor. Myślę, że nie będę tutaj wchodzić w merytoryczną zawartość tej
odpowiedzi tylko poproszę pana dyrektora Sobolewskiego o udzielenie tej
odpowiedzi. Mnie osobiście nic na ten temat nie wiadomo, czy będzie chciał
występować. Wiem, że Klub jest stowarzyszeniem, dużą wiedzę na ten temat
mam. Ale wydaje mi się, że warto oddać głos dyrektorowi.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
Chciałem podziękować pani Skarbnik i panu dyrektorowi Arturowi
Sobolewskiemu, że wywiązali się z obietnicy, danej na Komisji Finansów i taką
informację dostałem. Także panią Radną Agatę Wojdę chciałem poinformować,
że ma przed sobą te informacje, o które prosiłem. Niestety, wynika z nich, że
moje przypuszczenia jednak się sprawdzają. Czyli chodziło mi o skalę dotacji
czy finansowania przez Miasto tego Klubu w porównaniu z całością budżetu na
dany sezon. Według tych informacji, które otrzymałem za sezon mijający, czyli
w 2017 roku Miasto w sumie, łącznie z kwotami, o których pani Radna mówiła
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czyli z tymi nagrodami ale również i z pieniędzmi, przekazywanymi w ramach
konkursu ofert na szkolenie młodzieży itd., itd. ... Od Miasta ten Klub otrzymał
420 000 zł przy budżecie około 600 000. Czyli jasno widać, że bez pieniędzy
miejskich ten Klub nie jest w stanie sobie poradzić.
Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak
Proszę sprecyzować panie Radny ten sezon.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
Mówię o tym sezonie, tak. O sezonie 2016/2017 bo nie mówiłem o roku,
prawda? Teraz jest propozycja, aby na ten sezon, który się rozpoczyna Miasto
przekazało 440 000 zł w ramach promocji. Oczekiwania, z tego co wiem Klubu
są dużo wyższe na pomoc Miasta w tym zakresie ale porównując
zaangażowanie właścicieli tego Klubu, finansowe zaangażowanie, proponują,
aby ono pozostało mniej więcej na tym samym poziomie kwotowym. Więc
myślę, że trzeba by tutaj ze strony miejskiej spowodować działania osób, które
są właścicielami tego Klubu, polegające na tym, żeby poszukali innych środków
i innych sponsorów nie licząc tylko i wyłącznie na finansowanie z budżetu
Miasta.
Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak
Przepraszam, że panu tak wchodziłam w słowo ale pytanie pani Radnej było,
rozumiem o budżet roku 2016, 2017 w rozumieniu tego budżetu, którym
dysponuje Miasto, prawda? Pan mówił o sezonie 2016/2017. Więc w 2016 roku
z budżetu Miasta chyba było przekazane 220 000 zł. I my rozdzielamy
absolutnie szkolenie młodzieży od usług, które może świadczyć na rzecz Miasta
Klub, który gra, jakby nie było już na bardzo poważnym poziomie i już to jest
Ekstraklasa, Super Liga teraz będzie, prawda? Więc ja myślę tak, że to trzeba
rozgraniczyć dlatego, że przy każdej okazji, jak rozmawiamy pomocy czy
wspierania czy w ogóle promocji Miasta poprzez działalność sportową naszych
Klubów to zawsze rozdzielamy te część, która dotyczy właśnie szkolenia i zajęć
z młodzieżą od tej drugiej poważnej, takiej którą realizują dorośli piłkarze. Czy
to dotyczy VIVE, czy to dotyczy Korony zawsze to robimy. Zatem chciałam...
bo wiem, że zaczniecie Państwo na pewno zaraz porównywać te rzeczy
ponieważ na Komisji też padło pytanie, w jakiej części Miasto wspiera np. Klub
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VIVE, prawda? Natomiast chyba nikt nie wie z nas i nikt nie pytał jakiego rzędu
jest budżet VIVE, ponieważ nie mamy takiego prawa; to jest spółka akcyjna
i takie informacje są podejrzewam dostępne w jakiś monitorach bo to są jakby
nie było obowiązki ustawowe. Klub jest na razie stowarzyszeniem. Trudno
nazywać właścicielami Klubu kogokolwiek. Jest to stowarzyszenie, a więc
działa na zasadach określonych dla stowarzyszeń.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka (ad vocem)
Pani Skarbnik. Bardzo dobrze, że Miasto rozróżnia te kwoty, które idą na
promocję i na te pozostałe. Ja o tym mówiłem. Ale ja również mówiłem o tym,
że trzeba porównywać inne kwoty: czyli budżet tego stowarzyszenia na sezon
wynosił 600 000 zł i w tych pieniądzach, w tych sześciuset tysiącach są
wszystkie pieniądze. Oni tego nie rozgraniczają bo budżet to jest całość,
prawda? I w tych sześciuset tysiącach w sumie miejskich pieniędzy jest
420000. Rachunek jest prosty: tylko 180000 na ten sezon dokłada
stowarzyszenie, a 420 000 Miasto.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
To zestawienie, które pan Radny Robert Siejka podał daje obraz sytuacji. Jak
mówię: nie kwestionuję zasadności przekazania środków. Natomiast myślę, że
to, że my dziś wnikliwie o to pytamy powinnno być dla władz stowarzyszenia
już pewnym bodźcem, inspiracją, żeby jednak zwiększyć skalę środków
zewnętrznych (znaczy: zewnętrznych w sensie nie miejskich) i to jakby tyle.
Warto się przyglądać, żeby nam nie umknął gdzieś fakt i za chwilę znów się
obudzimy z jakimiś dużymi pretensjami, jak było w przypadku innych działań
o charakterze sportowym, które finansujemy.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Chciałem przypomnieć, że Miasto, gdyby się nie zaangażowało to poprzednik
Klubu Korona Handball przestałby w ogóle istnieć. Bo to było stowarzyszenie,
które było w rozsypce praktycznie i to Miasto pomogło, żeby ten Klub za
niewielkie w sumie pieniądze wszedł do najwyższej ligi rozgrywek. I w tej
chwili roztrząsanie, kto jest właścicielem, kto nie jest właścicielem... . Można
wejść na stronę i zobaczyć, że Klub Korona Handball jest organizowany w
ramach stowarzyszenia. A stowarzyszenie może uzyskiwać środki dwojakiego
rodzaju: poprzez konkursy i w drugim przypadku przez powierzenie. I akurat
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tutaj jest możliwość wsparcia tego Klubu przez umowę reklamową i tyle.
Trudno jest porównywać ten Klub z zawodowymi Klubami o budżetach
milionowych. Także „miej proporcje mocium panie".
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie.
I.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045
z autopoprawką:
Za
-22
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/927/2017 z dnia 27 lipca 2017
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017 - 2045 z autopoprawką;
II.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok z autopoprawką:

sprawie

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/928/2017 z dnia 27 lipca 2017
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
z autopoprawką.

Do pkt 6.3
Dyrektor Wydziału Podatków pani Dorota Polak zarekomendowała projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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W uchwale z kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej dokonano zmiany załącznika nr l, który zawiera wykaz inkasentów.
Aktualizacja polega na tym, że
była reorganizacja Wydziału Spraw
Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, a tym samym powołanie trzech
kolejnych inkasentów.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za

-23

Przeciw

— brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/929/2017 z dnia 27 lipca 2017
zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pkt 6.4
Kierownik Referatu ds. Mieszkaniowych Wydziału Mieszkalnictwa pani
Mirosława Syposz zarekomendowała projekt uchwały w sprawie zobowiązania
do zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Miasta Kielce rodziny
repatriantów.
Projekt uchwały w sprawie zobowiązania do zapewnienia warunków do
osiedlenia się na terenie Miasta Kielce rodziny repatriantów inicjuje wszczęcie
procedury repatriacyjnej wobec jednej z rodzin polskiego pochodzenia, która
powróciła do Ojczyzny z terenów byłego Związku Radzieckiego i aktualnie
przebywa w Ośrodku Adaptacyjnym w Pułtusku. W maju bieżącego roku Pani
Premier zwróciła się do wszystkich gmin z prośbą o stworzenie tym rodzinom
warunków do osiedlenia się w naszym kraju. Dowodem potwierdzającym
zapewnienie warunków do osiedlenia się, zgodnie z zapisami znowelizowanej
ustawy o repatriacji jest uchwała rady gminy, zawierająca takie zobowiązanie
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na okres nie krótszy, niż dwa lata. Gmina, która zapewni repatriantom lokal
mieszkalny na czas nie określony otrzyma dotację z budżetu państwa do 25 000
zł na każdego repatrianta. Gmina Kielce zaprasza rodzinę emerytów, gdyż
z informacji uzyskanych od prezesa Związku Repatriantów obecnie wiele
właśnie takich rodzin oczekuje na wsparcie w tym Ośrodku w Pułtusku. Projekt
przedstawianej uchwały zawiera wymagane zobowiązania, a ponadto
zobowiązanie do udzielenia w razie potrzeby wsparcia socjalnego zgodnie
z przepisami o pomocy społecznej i ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz
przydzielenia osoby, która wesprze rodzinę w adaptacji do nowych warunków
życia. Dla rodziny, która zdecyduje się zamieszkać w naszym mieście
przeznaczono mieszkanie, położone w budynku przy ulicy Koziej 10,
składające się z jednego pokoju z kuchnią, o powierzchni 44 m2. Mieszkanie jest
w trakcie remontu. Proszę Państwa o przyjęcie uchwały, która, tak jak
wspomniałam na wstępie umożliwi rodzinie repatriantów osiedlenie się
w Kielcach.

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za

-24

Przeciw

- brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/930/2017 z dnia 27 lipca 2017
w sprawie zobowiązania do zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie
Miasta Kielce rodziny repatriantów.
Do pkt 6.5 - 50

Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska zarekomendowała projekty uchwał:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

XIV.
XV.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w
Kielcach;
w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr l w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr l im. Stanisława Staszica w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr l im. Stanisława Staszica w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 4 w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 28 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Integracyjną nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w
Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych im. Karola Wojtyły - papieża
Polaka w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 Specjalną im.
Karol Wojtyły - papieża Polaka w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka" w
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XVI.
XVII.
XVIII,
XIX.
XX.
XXI.

XXII.

XXIII,

XXIV.
XXV.

XXVI.

XXVII,

Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Zbigniewa
Kruszelnickiego „Wilka" w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 10 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 22 im. Generała Stanisława Mączka w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 11 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w
Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w
Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Henryka Sienkiewicza w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 16 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 33 im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Adama Mickiewicza w
Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 36 Specjalnej w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 36 Specjalną w Kielcach;
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w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 37 Specjalnej dla Dzieci Słabosłyszących w
Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 Specjalną dla Dzieci
Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych
przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 Specjalną dla Dzieci Przewlekle
Chorych w Kielcach;
dotychczasowej
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
w
ponadgimnazjalnej
Szkoły
Policealnej
nr
l w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr l w Kielcach;
dotychczasowej
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 2 w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 2 w Kielcach;
dotychczasowej
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 3 w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 3 w Kielcach;
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
w
ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 4 w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 4 w Kielcach;
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 5 w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 5 w Kielcach;
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 6 w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 6 w Kielcach;
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 7 dla Dorosłych w Kielcach;
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 8 w Kielcach w
ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 8 w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr l w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr l w
Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 2 w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 2 w
Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 3 w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 3 w
Kielcach;
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w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 4 w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 4 w
Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 6 w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 6 w
Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 7 Specjalnej w Kielcach w Szkołę Branżową I
stopnia nr 7 Specjalną w Kielcach;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 8 Specjalnej w Kielcach w Szkołę Branżową I
stopnia nr 8 Specjalną w Kielcach;
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w
Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do
Pracy w Kielcach;
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w
Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do
Pracy nr 2 w Kielcach;

Pierwszy projekt uchwały.Ponieważ na ten moment w skład Zespołu wchodzą:
IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 23, a z dniem l września
Gimnazjum nr 23 staje się integralną częścią Liceum (wchodzi w jego skład) w
związku z tym sam Zespół już przestaje istnieć. Dlatego też konieczne jest
rozwiązanie Zespołu, żeby w ten sposób IV Liceum zostało już samodzielna
szkołą. Mam pytanie. Czy przedstawiać wszystkie projekty po kolei?
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Nie , nie. Tylko takie bardziej kluczowe momenty, że tak powiem.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki
Anita Stanisławska

i Pożytku Publicznego pani

Dobrze. Czyli teraz kolejne uchwały, a na końcu będzie głosowanie, tak?
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Tak, tak. Myślę, że tak. Potem pierwsza będzie radna Katarzyna Zapała
i przejdziemy do głosowania.
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Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska
Następna uchwała to utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych nr l
w Kielcach. Do tej pory Szkoła Podstawowa nr 28 i szkolne Schronisko
Młodzieżowe funkcjonowały jako dwie oddzielne jednostki budżetowe ale
z tym samym kierownictwem. Właściwie te zmiany wymusiły na nas połączenie
w jeden organizm, w jeden Zespół. Zmieni się tylko tyle, że zamiast dwóch
jednostek budżetowych będzie jedna jednostka budżetowa. Natomiast po za tym
nic właściwie tutaj się nie zmienia.
Następna grupa uchwał to są uchwały, które przekształcają dotychczasowe
sześcioletnie szkoły podstawowe w ośmioletnie szkoły podstawowe
i oczywiście jest to wypełnienie obowiązku ustawowego czyli stwierdzenie
przekształcenia i te uchwały stają się równocześnie aktami założycielskimi
nowopowstałych w ten sposób szkół. I tutaj mamy dziesięć samodzielnych szkół
podstawowych. Jeśli chodzi o Zespoły Szkół Ogólnokształcących - na ten
moment 13 takich Zespołów (ja mówię o Zespołach ogólnodostępnych,
ogólnokształcących), w skład których wchodzi tylko szkoła podstawowa
i gimnazjum. Z dniem l września one stają się szkołami podstawowymi i organ
stanowiący ma obowiązek podjęcia uchwały stwierdzającej to przekształcenie.
Takich uchwał jest trzynaście.
Kolejne to są również Zespoły Szkół Ogólnokształcących ale są to Zespoły
Szkół Ogólnokształcących Specjalnych. Mamy dwa takie w Kielcach. Zespół
Szkół nr 17 i 18. Ponieważ te szkoły składają się również z gimnazjum i szkoły
podstawowej od l września staja się szkołami podstawowymi, specjalnymi
i należy w uchwale stwierdzić takie przekształcenie.
Kolejna grupa zmian są to szkoły podstawowe i gimnazja, które wchodzą
w skład Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych. Są to dwa
przypadki: jest to Szkoła nr 36, która wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 i Szkoła nr 37 w Zespole Placówek SzkolnoWychowawczych. Zmienia się tylko wewnętrzna struktura tych Zespołów,
dlatego że gimnazjum jako samodzielna jednostka przestaje istnieć, wchodzi
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w skład szkoły podstawowej i równocześnie zmienia się struktura Zespołu
i takie właśnie przypadki mamy tutaj dwa.
Następna grupa przekształceń to są szkoły policealne, które funkcjonowały
dotychczas jako szkoły ponadgimnazjalne, a od l września staja się szkołami
ponadpodstawowymi. I właściwie tu jest tylko zmiana podstawy prawnej
funkcjonowania tych szkół. Stają się one nie szkołami ponadgimnazjalnymi
tylko ponadpodstawowymi od l września.
Kolejna zmiana to są zasadnicze szkoły zawodowe. Od l września stają się
szkołami branżowymi pierwszego stopnia. Należy tutaj stwierdzić taką zmianę
czyli przekształcenie tych szkół zawodowych. Z tym, że żadna nie funkcjonuje
samodzielnie; wszystkie one stanowią element składowy Zespołu.
Mamy dwie szkoły przysposabiające do pracy, które wchodzą w skład
Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Były one do tej pory
szkołami ponadgimnazjalnymi i od l września stają się szkołami ponad
podstawowymi, co również należy stwierdzić. I to jest ta grupa 46 uchwał
wynikających wprost z obowiązku stawowego dokonania stwierdzenia
przekształceń w związku ze zmiana ustawy o systemie oświaty na ustawę prawo
oświatowe i w związku ze zmiana struktury szkół.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Już po raz drugi w Polsce rządzi, mam poczucie rząd specjalizujący się
w rewolucjach w systemie edukacji. No trudno. Nie będą z tym dyskutować
i polemizować, gdyż nie ten moment i czas. Natomiast właśnie w tym
momencie, kiedy mówimy o wprowadzeniu tak wielu zmian w szkołach nie
możemy mieć na uwadze tylko i wyłącznie samych zmian nazwy bo to nie tak
będzie wyglądać. I stąd chciałabym (bo to chyba jest bardzo ważne zarówno dla
mnie, dla nas radnych, jak i dla mieszkańców Kielc) zapytać o koszty ponownej
rewolucji Prawa i Sprawiedliwości w systemie edukacji, które poniesie
samorząd nasz na: dostosowanie poszczególnych szkół do odpowiednich
wymogów, na przemiany, które nastąpią w całych systemach również edukacji
tej merytorycznej, na dostosowanie zapewne odpowiednich sal. I tu mówimy
o prostych rzeczach, gdzie sale w szkołach podstawowych mają inne wymogi,
niż sale w szkołach byłych gimnazjalnych, czy licealnych. Czy Państwo już
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przy tych 46 szkołach przeanalizowaliście i przeliczyliście, jaki to będzie koszt
dla naszego budżetu - zarówno w tym roku, jak i w latach przyszłych?
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki

i Pożytku Publicznego pani

Anita Stanisławska
Właściwie w tej grupie przekształceń nie ma nic rzeczywiście rewolucyjnego
z punktu widzenia organizacji systemu kształcenia. Dlaczego? Dlatego, że
jedyny może nie problem, może tylko utrudnienie może dotyczyć tylko
i wyłącznie samodzielnych szkół podstawowych (mamy ich na ten moment 11),
kiedy wchodzi siódma i ósma klasa i wchodzą inne programy dlatego, że'
wchodzi nauczanie przedmiotowe. Do tej pory uczniowie szkól podstawowych
uczyli się przyrody, w której zblokowane były fizyka, chemia, geografia,
biologia. I są pewne (ale to nie są jakieś duże) braki być może w wyposażeniu
specjalistycznych pracowni biologicznych, chemicznych, fizycznych. My w tym
roku ( i to Państwo już przegłosowali) w poprzedniej uchwale przeznaczamy
100000 zł na doposażenie tych szkół i myślę, że to jest taka kwota, która
w zupełności wystarczy. Dlatego, że pomoce dydaktyczne generalnie są dzisiaj
uniwersalne, te pomoce takie, powiedziałabym już tej nowej generacji. Ale
myślę, że ta kwota 100 000 już na ten moment zabezpieczy potrzeby. Co do
zespołów szkół tu się nic nie zmienia. Tutaj będzie ten ciąg nie dziewięcio tylko
ośmioletni i praktycznie sposób kształcenia w gimnazjum jest taki, jak będzie
w ośmioletniej szkole podstawowej. Szkoły branżowe - tu się nie zmienia nic,
po za tylko i wyłącznie nazewnictwem. Także na ten moment nie są to
absolutnie jakieś powalające koszty, które by nie były ponoszone co roku. Bo
przecież my co roku jakieś wydatki ponosimy na doposażanie szkół, na
odnawianie bazy dydaktycznej. Także tutaj nie można mówić o jakiś wielkich
kosztach absolutnie.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała (ad vocem)|
Dziękuję pani serdecznie. To są w sumie dobre wieści, że Państwo są tak
przygotowani. Czyli mam rozumieć, że w przypadku zespołu szkół dość płynnie
przechodzimy w systemy...
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska
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Zupełnie bezproblemowo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
I tam już pozostają licea, czyli szkoły ponadpodstawowe. Proszę mi wybaczyć,
bo ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i wiem, że niektóre zespoły szkół są
połączeniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a niektóre
to tylko połączenie szkół podstawowych i gimnazjalnych. I o tą konsekwencję
też pytam.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska
Jeśli chodzi o takie połączenie szkół, to właśnie w pierwszej uchwale Państwu
wspominałam o Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2, gdzie gimnazjum staje
się częścią liceum i ono po prostu sobie wygaśnie i zostanie czyste liceum
ogólnokształcące. W związku z tym tam się już nic, na dobrą sprawę nie
zmienia. I tak, jak mówię. Zespoły szkół ogólnokształcących... tych szkół
mamy najwięcej i tutaj nie zachodzą żadne zmian. Jedynie w podstawowych
szkołach samodzielnych ale te już uzyskają wsparcie i będą je uzyskiwać w
miarę ewentualnie zgłaszanych potrzeb. Ale tak jak mówię. To nie jest żadna
jakaś taka rewolucyjna skala.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Traktuję tę wypowiedź pani radnej Zapały jako typowo polityczny przytyk.
Dlatego, że jest członkiem Komisji Finansów Publicznych i na ostatniej
Komisji była mowa (czy na przedostatniej) o pieniądzach, jakie są zaplanowane
dla oświaty i była mowa o tym, że jest rekordowa, jeśli chodzi o kwotę liczba
pieniędzy w ramach subwencji oświatowej. Zwiększona jest subwencja
oświatowa na to, żeby można było spokojnie przeprowadzić tę reformę. Więc
pytanie jest typowo polityczne.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Z publikatorów różnych, z telewizji słyszałem od przewodniczącego Związku
Nauczycielstwa Polskiego, że w całym kraju na skutek bądź co bądź prężnej
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reorganizacji systemu oświaty straci pracę ponad 9 200 osób. Pytanie moje jest
proste. Czy w Kielcach na skutek tej reorganizacji nauczyciele stracą pracę, czy
będą mieli obniżone np. pensum z 18-tu na mniej godzin, czy nie stracą? Jeśli
tak, to ile?
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska
Na takie pytanie wprost na ten moment absolutnie nie potrafię odpowiedzieć.
I dlatego te dane, które są przedstawiane przez Związek Nauczycielstwa
Polskiego są delikatnie mówiąc brane z sufitu. My sami przygotowywaliśmy
taka cząstkową informację na podstawie arkuszy organizacyjnych, które są
przyjmowane w maju i na postawie tych arkuszy, gdyby ktoś rzeczywiście to
przeanalizował to by się okazało, że to są horrendalne liczby. Więc tak zebrane
liczby z całej Polski dały tą niesamowitą liczbę tysięcy zwalnianych nauczycieli.
Co oczywiście prawdą nie jest ale o tym ZNP doskonale wie dlatego, że wie jaki
tak naprawdę jest mechanizm funkcjonowania roku szkolnego, arkusza
organizacyjnego majowego i aneksu nr l we wrześniu. Jeśli ktoś nawet pyta
o prace w szkołach, to zawsze mówię: końcówka sierpnia. Wtedy jesteśmy przy
tworzeniu aneksu nr l czyli jesteśmy po rekrutacjach, wiemy dokładnie ile
powstanie oddziałów, wiemy kto odchodzi na emeryturę, ile mamy dodatkowo
uczniów np. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i na tej podstawie
tworzymy zupełnie nową organizację roku szkolnego. I wtedy nagle się okazuje,
że czasami nawet nauczycieli nam będzie brakować. Statystycznie biorąc żaden
nauczyciel nie straci pracy. Być może w jednostkowych przypadkach,
dotyczących konkretnych przedmiotów może się zdarzyć, że jakiś nauczyciel
czasowo będzie miał obniżony wymiar godzin ale w ciągu roku szkolnego tych
godzin pojawia się zawsze bardzo wiele, mamy nauczania indywidualne. Więc
tutaj absolutnie nie ma zjawiska zwalniania nauczycieli, a wręcz przeciwnie:
w Kielcach zapewne w pewnej grupie będziemy tych nauczycieli przyjmować
bo tworzymy dodatkowych kilkanaście oddziałów przedszkolnych. Po za tym
jest jeszcze cały taki bardzo duży obszar kształcenia specjalnego ale w szkołach
ogólnodostępnych, który wymaga zwiększenia liczby nauczycieli, którzy mają
przygotowanie odpowiednie, specjalistyczne. Także absolutnie zapewniam, że
żaden nauczyciel, zwłaszcza nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania
albo posiadający umowę na pracę na czas nieokreślony nie straci pracy.
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Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała (ad vocem)|
To również, jak wypowiedź radnego Boguckiego nie będzie merytoryczne ani
pytające. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że w moim systemie wartości
polityka to sztuka służenia społeczeństwu. I mam takie poczucie, że nawet jeśli
zadaję pytania polityczne, to one też w założeniu służą w konsekwencji tudzież
odpowiedzi na zapotrzebowania i zapytania mieszkańców naszego miasta lub
mają na celu, jak w tym przypadku rozpoznanie przygotowania naszego
Wydziału Edukacji do zmian, z czego jestem dumna. I dziękuję za bardzo
konkretne i merytoryczne odpowiedzi, dotyczące dużej dla nas zmiany. Mimo
wszystko. Bo pomimo, że my podejmiemy kilkadziesiąt uchwał i zmian nazw
szkół te zmiany będą dotyczyły bardzo dużej liczby i rodziców i dzieci naszego
miasta. W sumie wszystkich.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Jak ma być nie merytoryczna to do końca niech będzie nie merytoryczna. Ja
mam pamięć dobrą. Pamiętam, że jak ministrem finansów by pan Yincent to
myśmy z subwencji mieli zabierane po paręnaście milionów złotych rocznie.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie.
I.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 2 w Kielcach:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/931/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kielcach;
II.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie
Placówek Oświatowych nr l w Kielcach:
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utworzenia

Zespołu

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/932/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr l w Kielcach;
III.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr l im.
Stanisława Staszica w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr
l im. Stanisława Staszica w Kielcach:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/933/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr l im. Stanisława Staszica w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr l im. Stanisława Staszica w Kielcach;
IV.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii
Konopnickiej w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im.
Marii Konopnickiej w Kielcach:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/934/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach;
V.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 w Kielcach:
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Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/935/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 4 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4
w Kielcach;
VI.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28
w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Stefana
Artwińskiego w Kielcach:

Za

-21

Przeciw

— brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/936/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 28 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5
im. Stefana Artwińskiego w Kielcach;
VII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29
w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Partyzantów
Ziemi Kieleckiej w Kielcach:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/937/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7
im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach;
VIII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojska
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Polskiego w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im.
Wojska Polskiego w Kielcach:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/938/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach;
IX.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 26
w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Adolfa
Dygasińskiego w Kielcach:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/939/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9
im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach;
X.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych
nr 4 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Integracyjną nr 11
im. Bohaterów Warszawy w Kielcach:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/940/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Integracyjną nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach;
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XI.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im.
Bohaterów Westerplatte w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/941/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach;
XII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27
w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Władysława
Jagiełły w Kielcach:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/942/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13
im. Władysława Jagiełły w Kielcach;
XIII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17
Specjalnych im. Karola Wojtyły - papieża Polaka w Kielcach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 Specjalną im. Karol Wojtyły
- papieża Polaka w Kielcach:

7a
Z_/d.

9?
— ć.jL

Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/943/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych im. Karola Wojtyły - papieża Polaka w
Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 Specjalną im. Karol Wojtyły papieża Polaka w Kielcach;
XIV.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
w Kielcach:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/944/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15
im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach;
XV.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im.
Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka" w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka"
w Kielcach:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/945/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka" w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka"
w Kielcach;
XVI.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny
Sendlerowej w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 im.
Ireny Sendlerowej w Kielcach:

Za

-22
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Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/946/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach;
XVII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Natalii Machałowej
w Kielcach:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/947/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20
im. Natalii Machałowej w Kielcach;
XVIII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. Generała
Stanisława Mączka w Kielcach:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/948/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr l O w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22
im. Generała Stanisława Mączka w Kielcach;
XIX.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
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w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 im. Jana Pawła II
w Kielcach:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/949/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 11 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach;
XX.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12
w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Pierwszej
Kompanii Kadrowej w Kielcach:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/950/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24
im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach;
XXI.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela
Makuszyńskiego w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25
im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/951/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach;
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XXII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/952/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Kielcach;
XXIII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15
z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka
Sienkiewicza w Kielcach:
2* ó

Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/953/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Henryka Sienkiewicza w Kielcach;
XXIV.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16
w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 im. Janusza
Kusocińskiego w Kielcach:

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/954/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 16 w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32
im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach;
XXV.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/955/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach;
XXVI.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Adama
Mickiewicza w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34
im. Adama Mickiewicza w Kielcach:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/956/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach;
XXVII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36 Specjalnej
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w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 Specjalną
w Kielcach:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/957/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 36 Specjalnej w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr
36 Specjalną w Kielcach;
XXVIII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 Specjalnej
dla Dzieci Słabosłyszących w Kielcach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 37 Specjalną dla Dzieci Słabosłyszących
i Niesłyszących w Kielcach:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
— brak
— brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/958/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 37 Specjalnej dla Dzieci Słabosłyszących w Kielcach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 Specjalną dla Dzieci Słabosłyszących
i Niesłyszących w Kielcach;
XXIX.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18
Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 38 Specjalną dla Dzieci Przewlekle Chorych
w Kielcach:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/959/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy
Wojewódzkim
Specjalistycznym
Szpitalu
Dziecięcym
w
Kielcach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 Specjalną dla Dzieci Przewlekle
Chorych w Kielcach;
XXX.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr l w Kielcach
w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr l w Kielcach:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/960/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr l w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr l
w Kielcach;
XXXI.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 2
w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 2 w Kielcach:

Za
-23
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/961/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 2 w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 2
w Kielcach;
XXXII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 3
w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 3 w Kielcach:

Za

-23
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Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/962/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 3 w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 3
w Kielcach;
XXXIII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 4
w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 4 w Kielcach:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/963/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 4 w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 4
w Kielcach;
XXXIV.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 5
w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 5 w Kielcach:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/964/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 5 w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 5
w Kielcach;
XXXV.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 6
w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 6 w Kielcach:
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Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/965/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 6 w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 6
w Kielcach;
XXXVI.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 7 dla
Dorosłych w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 7 dla
Dorosłych w Kielcach:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
— brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/966/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę
Policealną nr 7 dla Dorosłych w Kielcach;
XXXVII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 8
w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 8 w Kielcach:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/967/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej
Szkoły Policealnej nr 8 w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 8
w Kielcach;
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XXXVIII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr l w Kielcach
w Szkołę Branżową I stopnia nr l w Kielcach:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
— brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/968/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr l w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr l w Kielcach;
XXXIX.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Kielcach
w Szkołę Branżową I stopnia nr 2 w Kielcach:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/969/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 2 w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 2 w Kielcach;
XL.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Kielcach
w Szkołę Branżową I stopnia nr 3 w Kielcach:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/970/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 3 w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 3 w Kielcach;
XLI.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Kielcach
w Szkołę Branżową I stopnia nr 4 w Kielcach:
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Za
-23
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/971/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 4 w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 4 w Kielcach;
XLII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Kielcach
w Szkołę Branżową I stopnia nr 6 w Kielcach:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/972/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 6 w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 6 w Kielcach;
XLIII.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 Specjalnej
w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 7 Specjalną w Kielcach:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/973/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 7 Specjalnej w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 7
Specjalną w Kielcach;
XLIV.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 Specjalnej
w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 8 Specjalną w Kielcach:
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Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/974/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 8 Specjalnej w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 8
Specjalną w Kielcach;
XLV.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej
Szkoły
Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Kielcach w ponadpodstawową Szkołę
Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kielcach:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/975/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kielcach w ponadpodstawową
Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kielcach;
XLVI.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej
ponadgimnazjalnej
Szkoły
Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Kielcach w ponadpodstawową
Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 w Kielcach:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/976/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Kielcach
w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 w
Kielcach.
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Do pkt 6.51 - 52
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki
Anita Stanisławska

i Pożytku Publicznego pani

Następna uchwała jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jest to
propozycja zmiany tego dolnego progu rozgraniczającego dwie grupy osób
uprawnionych do otrzymania stypendiów. Do tej pory ta granica to było
dwieście pięćdziesiąt złotych. Proponujemy ja podnieść do czterystu złotych tak,
żeby zwiększyć liczbę osób uprawnionych do tego zwiększonej wysokości
stypendium. Uzasadnienie jest takie, że z roku na rok nie jesteśmy w stanie
wykorzystać pełnej kwoty dotacji celowej przyznanej nam ze względu na to, że
zbyt mała liczba osób osiąga tak mały próg dochodowy. Byłoby to po prostu
zwiększenie kwoty wydatkowanej na stypendia. I druga zmiana. Jest to zmiana
techniczna czyli sposób przekazywania środków. Ze względu na to, że przestaje
istnieć kasa pomocnicza, która była usytuowana na ulicy Strycharskiej na
potrzeby tylko i wyłącznie stypendiów. Dlatego też proponujemy zmianę
sposobu przekazywania osobom uprawnionym. Czyli zamiast gotówki w kasie
będą otrzymywali czek gotówkowy.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Myśmy na Komisji zwracali uwagę, że jest niefortunne sformułowanie
w uzasadnieniu, które mówi o likwidacji kasy na Strycharskiej czy w ogóle
w Urzędzie co jest nieprawdziwe. Należałoby to tak sformułować, żeby stało,
się prawdziwe
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki
Anita Stanisławska

i Pożytku Publicznego pani

Wiem, tak. Jest to taki skrót myślowy. Natomiast tu chodzi o kasę, która
funkcjonowała tylko na potrzeby stypendiów, a nie kasę Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Rozumiem, że będzie to poprawione, tak?
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Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska
Tak, zostanie poprawione w uzasadnieniu.
Kolejna uchwała jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku,
źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Jest to uchwała, która
pozwala szkołom jako jedynym właściwie jednostkom budżetowym na
gromadzenie dochodów na wydzielonych rachunkach. Dotychczasowa uchwała
podjęta była w 2010 roku. Natomiast w tej chwili zmiany wymaga załącznik,
w którym wymienia się wszystkie jednostki. Oczywiście, jest też konsekwencja
tych uchwał, które zostały podjęte dlatego, że od l września zmienia się nazwa
części szkół i ten załącznik należy zaktualizować. I jeszcze jedna taka
techniczna zmiana: ponieważ szkoły muszą przyjmować środki od rodziców za
zniszczone podręczniki (bo Państwo wiedzą - uczniowie dostają darmowe
podręczniki ale w przypadku zniszczenia rodzic jest zobowiązany pokryć koszty
tego podręcznika). Zgodnie z decyzją Ministerstwa te środki mają być
gromadzone na tych tzw. dawnej dochodach własnych tylko po to, żeby były
środki na odtworzenie czyli odkupienie podręcznika. I to są takie dwie zmiany
też związane z reformą oświaty.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie.
I.

Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów:
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/977/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów;
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II.

Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia
jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym
rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków
nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/978/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które
gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia
dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie
oraz ich zatwierdzania.

Do pkt 6.53
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska
Kompleksowy plan rozwoju szkolnictwa zawodowego Kielcach na lata 2017 2020 powstał na potrzeby aplikowania o środki unijne. Ponieważ już w tej
chwili jest ukończona dokumentacja Centrum Kształcenia Praktycznego, które
mam nadzieję powstanie w ciągu najbliższych dwóch lat. Ono będzie
w większości finansowane ze środków unijnych. Warunkiem otrzymania tych
środków i załącznikiem do dokumentów aplikacyjnych jest Kompleksowy plan
rozwoju szkolnictwa. W tym przypadku
mogliśmy się ograniczyć do
szkolnictwa zawodowego. W tym Kompleksowym planie przedstawiliśmy
sytuację aktualną, czyli to, jak w tym momencie wygląda szkolnictwo
zawodowe oraz wskazaliśmy bardzo ogólne kierunki zmian czy działań, jakie
chcielibyśmy podjąć w celu rozwoju szkolnictwa zawodowego już według
nowych zasad, według nowych ustaw i w nowym systemie oświaty. Zdaję sobie
sprawę z tego, że ten dokument nie jest do końca kompletny i właściwie jego
termin podjęcia (mimo, że są jeszcze duże obszary, o których na dzień dzisiejszy
nie wiemy) wymuszony był terminem złożenia dokumentów aplikacyjnych.
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Złożyłam wczoraj deklarację na Komisji Edukacji, że my do tego dokumentu
oczywiście wrócimy, będziemy go modyfikować wtedy, kiedy będziemy już
mieli pewne rozstrzygnięcia i dostosowywać do zmieniających się potrzeb.
Natomiast to, co sformułowaliśmy w tym naszym dokumencie to są te główne
kierunki zmian, która zamierzamy podjąć i które podejmujemy ale ze
szczególnym uwzględnieniem Centrum Kształcenia Praktycznego. Bo właściwie
w tym celu ten dokument powstał.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Dziękuję za publiczną deklarację weryfikacji tego dokumentu bo on
rzeczywiście jest tylko dokumentem, który pozwala aplikować o pieniądze,
natomiast nie odnosi się absolutnie do wielu kwestii, które powinny być
rozstrzygane. I dlatego chcemy, żeby ten dokument został uzupełniony,
przepracowany i żeby nastąpiła jego aktualizacja jeszcze w tym roku. Dlatego,
że czeka nas wiele decyzji do podjęcia, związanych ze szkolnictwem
zawodowym w roku przyszłym.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/979/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego
w Kielcach na lata 2017-2022.

Do pkt 6.54
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pani Magdalena
Gościniewicz zarekomendowała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu
Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.
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Ośrodek Pieczy Zastępczej posiadał oczywiście do tej pory Statut. W tej chwili
zmieniły się przepisy prawne i nie może być w Statucie wskazanie, że jest
prowadzenie zespołu diagnozy wsparcia dla rodzin z FAS-em. W związku z tym
została zakłócona cała treść Statutu i musi być zmieniony. Dlatego bardzo
proszę o przyjęcie tego Statutu.
Radny Rady Miasta pan Dawid Kędziora (ad vocem)
Mam takie krótkie pytanie. Obiecałem to Przewodniczącemu Boguckiemu na
Komisji, że zapytam. Pani dyrektor akurat wyszła z Komisji, kiedy pan
Przewodniczący Bogucki przedstawił nam raport z badania przygotowany na
zlecenie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach (w toku dyskusji
radny Dawid Kędziora wyjaśnił, iż pomylił nazwisko i chodziło mu
o Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Władysława Burzawę). W jakim trybie
był wybierany autor tego raportu i jaki był jego koszt?
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pani Magdalena
Gościniewicz
Powiem, że nie wiem. Dalego, że prowadził to dyrektor Ośrodka Pieczy
Zastępczej, a nie my, jako Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Radny Rady Miasta pan Dawid Kędziora
Ja bym jednak prosił o odpowiedź na piśmie.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pani Magdalena
Gościniewicz
Dlatego my nie możemy, bo jest dyrektor i jesteśmy tylko tutaj
przedstawicielem, żeby nie wszyscy chodzili. Także proszę o przyjęcie tej
uchwały w ramach rodzinnej pieczy zastępczej.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Głosowanie:
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Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/980/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.

Do pkt 6.55
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pani Magdalena
Gościniewicz zarekomendowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady
Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach.
Kolejna uchwała to uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kielce
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy w Kielcach. Jest to zmiana taka prostująca i dotyczy § 9 pkt 2 ppkt
2, który musi otrzymać brzmienie, że członkowie Rady Społecznej to:
przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego i przedstawiciele wybrani przez
Radę Miasta Kielce. Proszę o przyjęcie tej zmiany.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/981/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniającą uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach.
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Do pkt 6.56
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pani Magdalena
Gościniewicz zarekomendowała projekt uchwały w sprawie wyboru
przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Kielce do Rady Społecznej
podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej o nazwie Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach z autopoprawką.
Kolejna uchwała dotyczy sprawy wyboru przedstawicieli Rady Miasta Kielce do
Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej wraz
z autopoprawką ponieważ był tam błąd pisarski (napisaliśmy uchwała
Prezydenta Miasta Kielce, a nie Rady Miasta). I tutaj słowna zmiana, że
przedstawicieli Rady Miasta Kielce... . Nie dotyczy to, oczywiście samych
radnych tylko też innych osób wskazanych, zaakceptowanych przez członków
naszej Komisji. I dlatego proponujemy, żeby wybrać następujących członków:
- pan Jan Gierada
- pani Marianna Noworycka-Gniatkowska
- pani Regina Zapala
- pani Dorota Wilczyńska i
- pani Ewa Mikołaj czyk
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki (ad vocem)
Nie może tak być. Albo jest błąd pisarski i wtedy to nie jest autopoprawką.
A jeżeli to jest autopoprawką, to po pierwsze: wprowadzić ja do porządku obrad
i dopiero ja przegłosować.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pani Magdalena
Gościniewicz
Ale ona była wprowadzona do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Tak, oczywiście. Potwierdzam.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Zwracam honor.
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Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/982/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Kielce do
Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej o nazwie
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach z autopoprawką.

Do pkt 6.57
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pani Magdalena
Gościniewicz zarekomendowała projekt uchwały w sprawie powołania Rady
Społecznej podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej o nazwie
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach.
Uchwała w sprawie już powołania Rady Społecznej podmiotu leczniczego
w formie jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
Uchwała dotyczy powołania tychże osób, które wymieniłam i kolejnych osób,
które są przedstawicielami, tak jak było to w pierwszej zmianie uchwały. Czyli:
jako Przewodniczący Rady Społecznej osoba wytypowana przez Prezydenta
Miasta: Magdalena Gościniewicz i przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego
Bogumiła Niziołek. Kolejne osoby to przedstawiciele wybrani przez Radę
Miasta Kielce: Jan Gierada, Marianna Noworycka-Gniatkowska, Regina Zapała,
Ewa Mikołajczyk ( przedstawicielka Rady Pielęgniarskiej) i Dorota Wilczyńska
jako ostatnia osoba. Proszę o przyjęcie tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/983/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej podmiotu leczniczego w formie jednostki
budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach.

Do pkt 6.58
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pani Magdalena
Gościniewicz zarekomendowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Domu
Rodzinnego Nr l w Kielcach, ul. Pomorska 119A.
Uchwała musi być podjęta z tego powodu, że pani prowadząca ten Rodzinny
Dom przechodzi na emeryturę, a jest to jej własny dom, więc nawet nie można
proponować utworzenia w tym miejscu kolejnego Rodzinnego Domu.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/984/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie likwidacji Domu Rodzinnego Nr l w Kielcach, ul. Pomorska 119A.
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Do pkt 6.59
Komendant Straży Miejskiej pan Władysław Kozieł zarekomendował projekt
uchwały w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej
w Kielcach.
Rekomenduję projekt uchwały Rady Miasta w Kielcach w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Kielcach, a właściwie dwóch
zmian w obowiązującym obecnie Regulaminie. Zmiana pierwsza: zwracam się
do Wysokiej Rady z wnioskiem o przyznanie jednego dodatkowego etatu do
Sekcji Kadrowo-Prawnej, który uzasadniony jest usprawnieniem obsługi
prawnej Straży Miejskiej w Kielcach. Obecnie Straż Miejska zatrudnia 100
pracowników i w przypadku zatrudnienia choćby jednej dodatkowej osoby
pracodawca, czyli Komendant Straży Miejskiej w Kiecach będzie zobowiązany
do zatrudnienia specjalisty, posiadającego wymagane uprawnienia w zakresie
BHP. Od 2003 roku ilość pracowników Straży Miejskiej zwiększyła się o 48
osób i te obsługę kadrowa prowadzi jedna pracownica. Przyznany etat byłby
podzielony w proporcjach 3/4 etatu dla inspektora ds. kadr i % etatu dla
specjalisty ds. BHP. Zmiana druga dotyczy wyznaczenia stanowiska Zastępcy
Kierownika Sekcji w Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce. Za zgodą
Rady Miasta w Kielcach przyjęliśmy dodatkowo 4 osoby. Obecnie w tej sekcji
pracuje 17 osób i w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad praca tej sekcji
^
wyznaczono stanowisko Zastępcy Kierownika Sekcji. Środki
na ten cel
przeznaczone w tym roku będą z oszczędności na wynagrodzeniach w Straży
Miejskiej w Kielcach. Zmiana tego Regulaminu jest dopełnieniem obowiązku,
wynikającego z art. 8 ustawy o Strażach Gminnych.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Pan Komendant powiedział o 100 pracownikach. Nie wiem, czy to można tak
skategoryzować ale chciałam zapytać, ilu jest pracowników administracji, a ilu
pracowników operacyjnych. Chciałabym poznać proporcje.
Komendant Straży Miejskiej pan Władysław Kozieł
W Centrum Monitoringu Wizyjnego pracuje 17-tu pracowników. Są to
pracownicy na etatach cywilnych. W Sekcji Finansowo-Administracyjnej
pracuje 5 pracowników. Pozostałe osoby to etaty strażnicze.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/985/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Kielcach.

Do pkt 6.60
/•

Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i zarządzania Środowiskiem pan
Ryszard Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzielenia
z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez
Między gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń
i obiektów wodno-kanalizacyjnych.
Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia i eksploatacji przez
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji kolejnych urządzeń
i obiektów wodno-kanalizacyjnych. Jest to 36 urządzeń wybudowanych ze
środków Miasta oraz przy udziale mieszkańców.
Pytań i uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/986/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania
i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w
Kielcach urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych.
62

Do pkt 6.61
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
pani Dorota Dobrowolska zarekomendowała projekt uchwały w sprawie w
sprawie zmiany nazwy ulicy „Dąbrowszczaków" na „Ojca Kolumbina
Tomaszewskiego".
Pierwszy projekt uchwały jest w sprawie zmiany nazwy ulicy
„Dąbrowszczaków" na „Ojca Kolumbina Tomaszewskiego". Podstawa tej
zmiany jest ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej. W oparciu o art. 5 ust. 2 powołanej ustawy zmiana nazwy dokonana
na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających
nazwę dotychczasową. Nadanie nazwy „Ojca Kolumbina Tomaszewskiego"
ulicy w Kielcach ma na celu uhonorowanie strażnika Klasztoru na Karczówce.
Ojciec Kolumbin Tomaszewski urodził się w 1829 roku. Jego historia związana
jest z Powstaniem Styczniowym. To, że był bernardynem i rola tego zakonu
w Powstaniu Styczniowym była duża. W bernardyńskich klasztorach spisywano
kazania, które potem kolportowano po parafiach. Z inicjatywy generała Mariana
Langiewicza,
jednego
z
przywódców
Powstania
Styczniowego,
odpowiedzialnego m.in. za przygotowania w Kielcach miejscem koncentracji
kieleckich spiskowców stało się podmiejskie wzgórze Karczówka z Klasztorem.
Był tutaj punkt zborny przed planowanym uderzeniem na garnizon rosyjski
stacjonujący w Kielcach. Działalność spiskowców wspierali księża diecezjalni
oraz bernardyni z Karczówki. Karczówka stała się miejscem egzekucji i mogił
powstańców styczniowych. Zaangażowanie bernardynów w przebieg Powstania
Stoczniowego i działalność patriotyczna zakonników doprowadziła do kasaty
Klasztoru Bernardynów na Karczówce po upadku Powstania ukazem carskim
z 1864 roku. Niemal wszystkich zakonników przeniesiono, a na Karczówce,
jako opiekun kościoła i duszpasterz pozostał tylko jeden z nich, 35-letni ojciec
Kolumbin Tomaszewski. Władze carskie liczyły, że pozostawiony w samotności
zakonnik nie wytrzyma długo trudów życia w zrujnowanym klasztorze. Jednak
ojciec Kolumbin opiekował się nim jeszcze przez następne 50 lat. Zmarł wiosną
1914 roku. Dzięki niemu, niemal do odzyskania niepodległości zamieszkany
Klasztor i funkcjonujący kościół były w świadomości społeczeństwa miejscami
symbolizującymi działania patriotyczne. Pas ulicy Ojca Kolumbina
przedstawiony jest na załączniku graficznym, znajduje się tam 17 działek
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ewidencyjnych.
Jest
Dąbrowszczaków.

tożsamy

z

poprzednim

przebiegiem

ulicy

Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Podpięcie teraz Dąbrowszczaków pod inicjatywę IPN-u i pod tą całą ustawę
dekomunizacyjną to jest już całkowity absurd, tak? Ja się cieszę
ze
wszystkiego, co zostało wypowiedziane na temat proponowanego patrona
oczywiście. Natomiast pozostawiam Państwu chwilę refleksji nad tym, kim byli
Dąbrowszczacy i czym była wojna domowa w Hiszpanii. Według wielu
historyków i socjologów było to preludium II wojny światowej. A 5 000
Dąbrowszczaków wraz z 30 000 innych żołnierzy z całej Europy wystąpiło
przeciwko nacjonalistycznemu reżimowi generała Franco, popieranemu przez
nazistowską III Rzeszę i faszystowskie Włochy. Wśród tych 5 000 Polaków
zginęło 3 000 osób. W całej Europie są pomniki, miejsca, place. Upamiętniani
są bohaterowie tamtych wydarzeń - walki z faszyzmem, a nam dzisiaj w Polsce
to przeszkadza. No ja naprawdę gratuluję w cudzysłowie wszystkim, którzy
dzisiaj zagłosują za ta uchwałą bo de facto będzie to głosowanie przeciwko
upamiętnieniu tych 3 000 poległych Polaków, którzy w Hiszpanii w tamtych
latach walczyli z faszyzmem.
Sekretarz Miasta Kielce pan Janusz Koza
Panie Przewodniczący, panie i panowie Radni, panie Radny Chłodnicki. Może
bym się nawet i z panem zgodził, bo rzeczywiście oni walczyli, jakie mieli cele
to mnie nie interesuje, tutaj się będziemy na pewno różnić. Natomiast musimy
wziąć pod uwagę istniejący stan prawny. Jest ustawa, umownie
dekomunizacyjną i czy się komuś podoba, czy nie to jeżeli Państwo dzisiaj nie
podejmiecie tej uchwały i nie dokonacie zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków
na proponowaną przez Prezydenta ulicę Ojca Kolumbina Tomaszewskiego to
uczyni to Wojewoda. Nie dalej jak wczoraj otrzymaliśmy pismo od pani
Wojewody z zapytaniem właśnie kiedy, w jakim terminie Rada Miasta dokona
zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków i taką odpowiedź mamy przedstawić na
biurko Wojewody Świętokrzyskiego do 11 sierpnia tego roku. Dziękuję.
r

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Potwierdzam. Do mnie również takie pismo wpłynęło od pani Wojewody.
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Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
pani Dorota Dobrowolska
Jeżeli Państwo pozwolicie to mogę przedstawić, jakie jest uzasadnienie
szczegółowe Instytutu Pamięci Narodowej ponieważ to oczywiście to nie jest
nasz pomysł, tak? Na stronach IPN-u znajduje się wykaz wszystkich ulic na
terenie Polski, które powinny być zmienione i ulica Dąbrowszczaków też tam
się znajduje. Przeczytam, nie będę tutaj robić własnych interpretacji.
W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako
wypełniająca normę art. l ustawy o zakazie propagowania komunizmu itd.
„Dąbrowszczacy" - pojęcie odnoszące się do komunistów i innych ochotników
(przede wszystkim narodowości polskiej) - członków XIII Brygady
Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego w czasie wojny domowej
i sowieckiej interwencji w Hiszpanii w latach 1936-1939. Pojęcie to niekiedy
rozszerzane jest także na innych uczestników wojny w Hiszpanii narodowości
polskiej. Byli oni realizatorami polityki stalinowskiej na Półwyspie Iberyjskim.
Ze względów propagandowych wykorzystali jako patrona Jarosława
Dąbrowskiego, od lat nieżyjącego zasłużonego polskiego dowódcę, członka
Komitetu Centralnego Narodowego, przekształconego w Rząd Narodowy
w okresie Powstania Styczniowego, emigranta we Francji, który po klęsce
w wojnie z Prusami w roku 1871, stanął na czele wojsk tzw. Komuny Paryskiej
i zginął na barykadach w Paryżu. Polscy komuniści byli rozproszeni po
brygadach różnych narodowości. Należeli m.in. do ściśle współpracującego
z wywiadem sowieckim pionu politycznego - pełnili m.in. funkcje komisarzy
politycznych, tworzonych przy poszczególnych jednostkach wojskowych
według wzorców stalinowskich. Jednym z pierwszych polskojęzycznych
oddziałów była 36-osobowa grupa im. J. Dąbrowskiego, utworzona przez
Stanisława Matuszczaka, Ulanowskiego i Kochanka. Takie nazwiska trzy. Na
jej bazie w październiku 1936 r. sformowano batalion im. Jarosława
Dąbrowskiego, którego dowódcą był początkowo Ulanowski, później
Matuszczak (był komisarzem politycznym). W czerwcu jednostka została
przeformowana w międzynarodową 150 brygadę, w której skład wszedł batalion
tzw. „polski". Ten oddział był złożony z Polaków, Hiszpanów, Ukraińców
(oddzielna była m.in. taka kompania Szewczenki) i oddzielna kompania złożona
z Żydów imienia Botwina. Całą 150 brygadą dowodził Hiszpan Fernando
Gerasi. Po nim kolejni komisarze. W sierpniu 1937 brygada została
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przemianowana na Brygadę im. J. Dąbrowskiego. W 1938 r. znalazła się
w składzie 35 dywizji dowodzonej przez Karola Świerczewskiego. Komuniści
pochodzenia polskiego byli dowódcami i komisarzami politycznymi także
w 129 brygadzie międzynarodowej, 35 i w 45 dywizji. We wrześniu 1938 roku
została podjęta decyzja o rozformowaniu i demobilizacji brygad
międzynarodowych. W 1939 roku „Dąbrowszczacy" walczyli jeszcze na froncie
katalońskim, po czym uciekli do Francji, gdzie zostali internowani. Większość
z nich dążyła do budowy w Hiszpanii państwa stalinowskiego. Rzeczpospolita
Polska pozbawiła ich obywatelstwa polskiego. Myślę, że nie będę w całości tego
czytać, bo Państwo mają dostęp w całości na stronach internetowych IPN.
Myślę, że ta uchwała zasługuje na to, żeby ją podjąć.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki (ad vocem)
Dużo czytałem różnych publikacji IPN-u i tych uzasadnień, które kiedyś padały
na tej sali. Dla mnie to jest wymieszanie trochę prawdy, trochę jakiejś aktualnej
propagandy potrzebnej na obecne czasy polityczne. Mają mniej więcej
z rzeczywistością tyle wspólnego, co pasek na TYP Info. Natomiast, jeżeli
chodzi o to, co pani Wojewoda może kazać nam radnym, to właściwie nic.
Każdy radny głosuje według własnej oceny. I właściwie tyle, ile w trybie ad
vocem mogę skomentować, tego typu wypowiedzi, które się teraz pojawiły.
Radny Rady Miasta Kielce Jarosław Machnicki
Głos w tej dyskusji mój zacznę od tego, że jestem oczywiście za zmianą nazwy
tej ulicy i nie tylko ze względu na ustawę i stanowisko pani Wojewody.
Natomiast pojawia mi się pewne zaburzenie. Bo nadając nazwy osób ulicom nie
ma to znaczenia, gdzie ta ulica Kościuszki będzie w Bytomiu, Olsztynie,
Kielcach. Natomiast jeżeli dochodzimy do takiej postaci, która tutaj została
nazwana w uzasadnieniu „strażnik Karczówki" i ojciec Kolumbin będzie
patronem ulicy daleko od tej Karczówki to akurat Kielce są takim miejscem
w którym można byłoby się pokusić, kiedy będzie wydzielana jakaś ulica
w okolicach Karczówki, aby ten patron wrócił w to miejsce, gdzie znajduje
uzasadnienie. Można by powiedzieć tak w tym uzasadnieniu: ociec Kolumbin
Tomaszewski — strażnik Karczówki, ulica Pod Telegrafem.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Grzela
Pani dyrektor. Ja mam takie pytanie, czy też kilka pytań związanych z tą
dzisiejszą decyzją naszą ale też z ustawą, która jest podstawą tej decyzji. Czy
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jest jakiś plan zmian nazw ulic? Dokonano jakiejś inwentaryzacji po wejściu
w życie tej ustawy? Czy wiemy, ile te zmiany będą kosztować kielczan, ile będą
kosztować Miasto? Czy być może to uda się bez kosztowo? Czy jest jakiś
wewnętrzny regulamin pracy tego Zespołu przygotowującego propozycje zmian.
To znaczy, czy oprócz dwóch środowisk, które mocno wysuwają się na
czołówkę i z nich sięgamy, z tych środowisk tzn. Wyklętych i stanu
duchownego, są szansę na to, abyśmy mogli uhonorować np. wybitnego
sportowca, człowieka kultury. Kogoś, kto związany był z Kielcami i kojarzy się
z Kielcami, a jeszcze nie doczekał się swojej nazwy ulicy. No i taka konstatacja
ogólna, a związana z tym uzasadnieniem, które była pani uprzejma przeczytać:
idąc tym tropem rozumowania to naprawdę pewnie przynajmniej 1/3 ulic trzeba
będzie zmienić. Zmienić ich nazwy w związku z tym, że były one nadawane
przed określonym przez obecny rząd rokiem. Tak naprawdę to i parę osób
będzie też do likwidacji, bo ja kilka, kilkanaście lat temu idąc w pochodzie
pierwszomajowym usłyszałam od takiej młodej babci, która pokazywała na
mnie swojemu wnukowi i mówiła: widzisz synku tak wyglądają komuniści,
bandyci i złodzieje. Więc jeżeli będziemy tym tropem szli, to ja się już
zaczynam bać. Ale ta ostatnia kwestia jest tylko moja dygresja do tego o czym
rozmawiamy. Natomiast gdyby pani zechciała się odnieść do tych pierwszych
moich wątpliwości i pytań. Dziękuję.
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
pani Dorota Dobrowolska

i Geodezji

Szereg zagadnień wyszczególniłam w zapytaniu pani radnej. Nie wiem, czy na
wszystkie będę mogła od razu odpowiedzieć. A ponieważ to nie jest pierwsza
ulica, którą zmieniamy na terenie miasta... Jeżeli chodzi o całość tego
zagadnienia, to najlepiej by mogła pani dyrektor Baran, Geodeta Miejski, która
ma to w swoich zadaniach i żeby powiedzieć, czy ma ona jakiś program w tej
sprawie, to musiałabym zasięgnąć od niej informacji. Więc może na
szczegółowe takie pytanie odpowiemy Państwu Radnym pisemnie. Natomiast
z tego, co się orientuję ale nie w 100% to już jest końcówka zmiany ulic
ponieważ ustawa nas tutaj zobowiązuje do konkretnych terminów. Jeszcze raz
zaznaczam, że to nie jest ani urzędników pomysł, ani kierownictwa naszego
Urzędu. Kierujemy się wyłącznie przepisami ustawowymi i również
kierunkiem, który nam Instytut Pamięci Narodowej przedstawia i który był
chyba powołany do takiego celu, żeby nas tutaj trochę wyedukować. Więc
trudno mnie i naszym urzędnikom naszego Urzędu z takimi historykami, którzy
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się tam znajdują, polemizować. To jest raz. Natomiast myślę, że w momencie
konieczności zmiany nazwy jakiejś ulicy (a przecież wszyscy Państwo Radni
wiecie, że ta ustawa już nie od dzisiaj funkcjonuje) wszystkie osoby
zainteresowane uhonorowaniem kogoś mogły takie wnioski składać. I na pewno
byłyby rozpatrzone przez Radę Miasta. To tyle chciałam powiedzieć. Jeżeli
jeszcze coś pominęłam, to proszę mi zwrócić uwagę.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Odnośnie kosztów chyba, tak?
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Grzela (ad vocem)
Szanowna pani dyrektor. Ja rozumiem argumenty, które pani podnosi.
Domniemuję, że nie na wszystkie moje pytania jest pani w stanie odpowiedzieć.
Pytałam jeszcze o pieniądze. Dorzucę jeszcze takie pytanie - zaniepokoiłam się
tym, że akurat pani Wojewoda, piastunka i opiekunka całego województwa
zwróciła uwagę na ulicę Dąbrowszczaków. Moje pytanie idzie w tym kierunku:
czy administracja rządowa przekazała w związku z wejściem w życie tej ustawy
jakieś środki na to, żeby gminy, samorządy dokonały takich zmian? I jeszcze
jedna dygresja: bo mówi pani o tym , że każdy może. Ja na tej sali kilka lat temu
do pana Sekretarza podczas swojego wystąpienia takie nazwiska... przynajmniej
jedno proponowałam i do dzisiaj się nie doczekałam realizacji. Także to tylko
tak dobrze brzmi.
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
pani Dorota Dobrowolska
Chciałam tylko zaznaczyć (to co mówiłam przy uzasadnieniu), że na podstawie
art. 5 ust 2 powołanej ustawy zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie
ma wpływu na ważność dokumentów, zawierających nazwę dotychczasową.
Myślę więc, że kwestia kiedy i jakie koszty będą z tym związane, jeżeli nie ma
takiego obowiązku ustawowego od razu
wymiany dokumentów no to
musiałbym też zasięgnąć opinii pani Geodety Miejskiej. A odnośnie tego planu,
to postaramy się przedstawić pisemnie taką informację.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Jak zwykle emocje przy tego typu sprawach. Myślę, że kluczowe absolutnie jest
to, co powiedział pan Sekretarz. To nie intencja radnych, Prezydenta,
wnioskodawców tylko obowiązujące nas prawo. I o ile ja też mam swoje
68

określone zdanie na temat tej ustawy i listy wskazanej przez IPN i powiedzmy
sobie: coraz mniejszą ufność w rację historyczną IPN-u (i dzięki Bogu jestem na
tyle duża, że IPN nie będzie mnie już edukował historycznie) to powiem, że
w przypadku doświadczeń na tej sali - dzięki Bogu, że tak jest. Bo gdybyśmy
my mieli rozstrzygać swoje opinie na temat historii to mielibyśmy na tej sali
piekło. Przykładem tego piekła była sytuacja, jak dyskutowaliśmy o patronie
i nadaniu rondu imienia „Łupaszki". I tą sytuację byśmy mieli przy każdej takiej
okazji i przynajmniej ustawodawca oszczędził nam tego typu nie fajnych, nie
miłych, emocjonalnych dyskusji. Natomiast, co do tego co powiedziała pani
dyrektor i pani radna Grzela przed chwilą: że każdy ma prawo i każdy wniosek
będzie rozpatrzony. Przypomnę, że od dłuższego czasu jest wniosek
mieszkańców i Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej o uhonorowanie
Tadeusza Mazowieckiego. Ale spokojnie. W przyszłym roku minie 5 lat od
śmierci i myślę, że wtedy ten wniosek zostanie wyciągnięty z szuflady i trafi
pod obrady komisji. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Zwracam się do pana radnego Machnickiego. Nie martwił bym się tym, że ta
ulica powinna być bliżej Karczówki. Myślę, że duch ojca Kolumbina krąży nad
całymi Kielcami i na pewno po dzisiejszej uchwale będzie się modlił na
Karczówce.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
-3
— brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/987/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy „Dąbrowszczaków" na „Ojca Kolumbina
Tomasze wskiego".
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Do pkt 6.62
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
pani Dorota Dobrowolska zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Karczunek (dz. nr 380/1).
Uchwała ma taki charakter porządkujący stany prawne zasobów gminy Kielce.
Jest to uchwała w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Karczunek. Dotyczy wyrażenia
zgody na nabycie przez gminę Kielce przysługującego osobie prawnej prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Karczunek w obrębie 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta
Kielce jako działka nr 380/1 o powierzchni 5755 m, stanowiących własność
Skarbu Państwa oraz prawa własności budynku wzniesionego na tej
nieruchomości uwidocznionej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
Nieruchomość gruntowa znajduje się w użytkowaniu wieczystym osoby
prawnej, zabudowana jest budynkiem świetlicy. Dla przedmiotowej
nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania.
Zgodnie ze Studium znajduje się on na terenach zieleni miejskiej, wyłączonej
z zabudowy. Zaznaczę, że to co Państwo widzą wokół działki, te duże tereny to
tereny gminy Kielce, które są w użytkowaniu i zajęte przez ogrody działkowe.
Również ogrodami działkowymi zajęta jest niniejsza działka. Niestety, nie udało
się oddać w użytkowanie tego terenu dla ogrodów działkowych ponieważ
zapisy w księdze wieczystej o zarządzie z mocy prawa przedsiębiorstwa
państwowego uniemożliwiły to. Została wydana decyzja z mocy prawa
0 uwłaszczeniu tej nieruchomości na rzecz przedsiębiorstwa państwowego,
które ma w użytkowaniu wieczystym (teraz jest już przedsiębiorstwem
przekształconym). Mimo walki administracyjnej ogrodów działkowych nie
udało im się przeciwdziałać uwłaszczeniu tego przedsiębiorstwa i stąd
porządkowanie tych stanów prawnych. Żeby w enklawie ogrodów działkowych
1 własności gminy Kielce nie było właśnie takiego przypadku. Stąd ta uchwała.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/988/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w
Kielcach przy ulicy Karczunek (dz. nr 380/1).
Do pkt 6.63

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
pani Dorota Dobrowolska zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Miedzianej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Następna uchwała w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ulicy Miedzianej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy. Projekt tej uchwały dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 15 lat gruntu stanowiącego własność gminy Kielce
położonego w Kielcach przy ulicy Miedzianej o powierzchni 6448 m2,
obejmującego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 361/3 w obrębie l,
w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały ale
jest to cała działka. Uchwała również dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niniejszego
gruntu. Zaznaczę, gdzie leży to miejsce dokładnie. Ulica Miedziana jest to takie
przedłużenie Batalionów Chłopskich, które dochodzi do Kusocińskiego. Jest to
nieruchomość, która już była oddana w dzierżawę pomiędzy gmina Kielce,
a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Została zawarta umowa
dzierżawy dotycząca tej działki na okres 3 miesięcy, do 31 sierpnia tego roku
z przeznaczeniem pod boisko do piłki nożnej. W maju 2017 roku do Prezydenta
wpłynął wniosek obecnego dzierżawcy o ponowne wydzierżawienie tej działki
z przeznaczeniem pod boisko sportowe na okres 15 lat. Wnioskodawca zajmuje
się prowadzeniem i organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
Przedmiotowa nieruchomość była już w przeszłości wykorzystywana pod
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boisko sportowe, jednak w obecnym stanie nie nadaje się do użytku.
Wnioskodawca planuje na wydzierżawionym gruncie wykonać niezbędne prace
modernizacyjne, aby przywrócić wyżej wymieniony teren do funkcji boiska
piłkarskiego. Biorąc powyższe pod uwagę bardzo proszę o pozytywną opinię tej
uchwały. Przepraszam, oczywiście chodzi o ulicę Kruszelnickiego, a nie
Kusocińskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
Chciałem zapytać: ponieważ jest propozycja przedłużenia tej dzierżawy,
kolejnej dzierżawy tej samej osobie, jak długi okres trwa już ta dzierżawa?
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
pani Dorota Dobrowolska
Trzy miesiące tylko.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
On dopiero trzy miesiące dzierżawi, tak? Bo poprzednio, rozumiem kto inny był
dzierżawcą i przez kilka ładnych lat nic się tam tak naprawdę nie działo. To
boisko, którego ideę budowy już dawno podnosiłem jako nie zasadną. Miasto
wybudowało to boisko inwestując spore pieniądze i przez kilka ładnych lat nic
się tam nie działo. To było zarośnięte i do tej pory to źle wygląda. I mam
wątpliwości. Jeśli na kolejne 15 lat mamy wydzierżawić tak duży teren to
chciałbym mieć jakieś gwarancje tego, że faktycznie przeznaczenie tego boiska
będzie wypełniane tak, jak deklaruje ten pan, który to chce zrobić dla
okolicznych mieszkańców, a przed wszystkim dla młodzieży. Bo takiej
gwarancji ja tu w tym momencie żadnej nie widzę, że tak się stanie.
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
pani Dorota Dobrowolska
Przede wszystkim umowa dzierżawy, która będzie przygotowywana będzie
umową dzierżawy celową i tak, jak w każdych umowach dzierżawy tego typu
będą zawarte zapisy zabezpieczające interesy gminy i uniemożliwiające
korzystanie na inny cel lub pozostawienie bez zagospodarowania tej
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nieruchomości. Jeżeli nie będą wykonywane te uzgodnienia, które będą
w punktach zawarte w umowie, dzierżawa zostanie rozwiązana. Szczególnie, że
wszystkie interesy gminy zawsze są w ten sposób zabezpieczane w umowach
dzierżawy. Również dotyczące zwrotu nakładów. Zawsze są takie punkty
zawarte, że osoby - dzierżawcy zrzekają się również uprawnień do roszczeń
odnośnie nakładów, które są czynione przez nich podczas tej dzierżawy. Tak,
jak do tej pory będziemy się starali, żeby ta umowa wszystkie te rzeczy
zabezpieczała.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka (ad vocem)
Dziękuję pani dyrektor za tą deklarację. Ja przypomnę, że poprzedni dzierżawca
chyba przez 10 lat nic tam nie robił i wtedy Miasto jakoś nie egzekwowało
warunków tej umowy. W mojej ocenie już dawno poprzedniemu dzierżawcy
Miasto powinno wypowiedzieć tę umowę dzierżawy, skoro nie realizował tych
celów, na które ta działka była przeznaczona. Stąd moje wątpliwości jeśli chodzi
o kolejną umowę. Ale mam nadzieję, że będzie to wyglądało lepiej.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tadeusz Kozior
Chciałbym uzupełnić to, co już powiedział radny Robert. Moje uwagi idą w tym
kierunku, że to boisko rzeczywiście zostanie doprowadzone do użytku. Ale żeby
się nie okazało, że to powstanie jakaś szkół piłkarska, która ograniczy tej
młodzieży okolicznej grającej dostęp do tego boiska. Bo jest teraz moda na
szkółki różne prywatne takie. Chciałbym, aby to poszło w kierunku takim, żeby
ta młodzież mogła korzystać i żeby w tej umowie były ewentualnie takie zapisy.
Bo będzie to obiekt zamknięty, ktoś zrobi sobie szkółkę i nie będzie dostępności
dla okolicznej młodzieży tam zamieszkującej: przy Batalionów Chłopskich,
Kruszelnickiego. Jeśli można by zabezpieczyć te interesy Miasta, a zarazem tej
młodzieży, to bardzo bym prosił, aby takie zapisy tam powstały.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Pytanie moje jest następujące: czy w przypadku reanimacji tego boiska,
zarośniętego, jak mówi pan Siejka boiska ten dzierżawca będzie pobierał opłaty
od młodzieży? Czy to jest jakieś charytatywne to boisko i każdy będzie mógł
korzystać z niego bez odpłatności? Chciałem się przez to dowiedzieć, jaki on ma
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cel, że takie boisko chce zrobić. No bo takich filantropów... Nie bardzo wierzę,
że on sam tak sobie dobroczynnie to zrobi i będzie każdemu użyczał. Czy ma
pani wiedzę?
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
pani Dorota Dobrowolska
0 żadnej dobroczynności nie mam żadnej informacji, ponieważ ta osoba
prowadzi działalność gospodarczą, która zajmuje się prowadzeniem
1 organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Trudno mi tutaj jakieś
domysły robić ale w związku z tym, że to nie jest charytatywna instytucja i że ta
osoba będzie ponosić jakieś konkretne nakłady, których prawdopodobnie nie
będzie mogła egzekwować później od gminy to nie będzie jakaś całkiem
nieodpłatna działalność. To tylko tyle mogę powiedzieć.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Mam obawę, że przy tak dużej działce dzierżawionej trzeba płacić spore koszty
dzierżawy. A zatem, jeśli ktoś poniesie jakieś nakłady i będzie musiał przez te
15 lat wywiązywać się z obowiązku umowy dzierżawy, no to jakie to
odpłatności będą? Czy nie trzeba by tu sobie wyjaśnić pewne sprawy. Na dziś
nie posiadamy żadnej wiedzy. Taką działkę 6000 m, 60 arów działkę to i koszty
będą duże. Więc
mamy bardzo małą wiedzę i szedłbym w kierunku
dopracowania tego.
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
pani Dorota Dobrowolska
Chciałam Państwu powiedzieć, że boisko zajmuje prawie 2/3 tej nieruchomości.
Trudno byłoby się spodziewać, że to będzie zupełnie nieodpłatnie właśnie z tych
względów, o których powiedziałam. Ale tak jak powiedziałam również
poprzednio: jak jest umowa zawierana są negocjowane warunki. Nie jest nigdzie
powiedziane, że jeżeli Państwo podejmą uchwałę, a osobie, która będzie chciała
przystąpić do umowy nie będą odpowiadały zapisy, które będą przedstawione
przez Miasto w tej umowie to pop prostu jej nie podpisze. Bo wiadomo, że są
opłaty i podatek od nieruchomości i opłata za dzierżawę i inne koszty. Ale
będziemy negocjować. I jeżeli to będą zbyt wygórowane opłaty (bo będziemy
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chcieli oczywiście, żeby nam przedstawił jakąś propozycję) to nie spiszemy
takiej umowy.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka (ad vocem)
Błąd Janku pierwszy, jaki nastąpił to 15 lat temu. Że był taki jeden radny na tej
sali, który sobie zażyczył w tym terenie boisko i mu go zrobiono, tak? I później
nie było pomysłu na to boisko. I jak mówiłem ileś lat to boisko... zrobiło się z
niego kartoflisko, umówmy się. Ja nie uważam tak jak Ty, że nie powinniśmy
komuś wydzierżawić. Ja się cieszę, że ktoś chce to wziąć. Ktoś, kto ma
pieniądze; zainwestuje i niech on na tym też zarabia. Ale w dalszym ciągu nie
można takiej infrastruktury tam utrzymywać. Skoro Miasto nie jest
zainteresowane prowadzeniem tam jakiejś działalności , a z tego co widzimy
nie jest, to trzeba ten teren komuś wydzierżawić. Niech go uporządkuje i niech
nawet i zarabia z pożytkiem dla siebie ale i dla mieszkańców okolicznych.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Nie powiedziałem panie Radny, że ja nie jestem za tym, żeby wydzierżawić.
Jestem za tym, żeby wydzierżawiać jeśli coś stoi puste, zaniedbane itd.
Natomiast moje pytanie dalsze jest takie: czy oprócz tego boiska (2/3 czyli 4000
m zostaje 2000) dzierżawca będzie miał prawo budować jakieś budynki
techniczne, czy mieszkalne czy inne? Czy nie chodzi, pod pretekstem tego
boiska sobie... Mając taką dzierżawę może wystąpić o warunki zabudowy
i wybudować. Przecież to o to nie chodzi. Dlatego ciągle namawiam, że nie
posiadamy w tym temacie wiedzy. Jestem za tym, żeby wszystko porządkować
to co jest złe na dobre i to niezależnie, jak się kto nazywa, kto chce dzierżawić.
Ale jak Robert Siejka mówi: stoi to kilka lat, nic nie robimy i nic nie
egzekwujemy. To jest wina absolutnie Miasta.
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
pani Dorota Dobrowolska
Zapisy umowy każdej dzierżawy mają bardzo dokładnie uregulowane sprawy
dotyczące jakichkolwiek naniesień na danym gruncie. W momencie, kiedy
dzierżawca będzie chciał jakiekolwiek czynności wykonać to nie może bez
zgody Miast. Dlatego nie ma tutaj niebezpieczeństwa, że może o warunki
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zabudowy wystąpić. Każdy może wystąpić natomiast realizacja tych warunków
jest uzależniona wyłącznie od gminy. Nigdy umowa dzierżawy, jeżeli nie jest to
celem tej dzierżawy nie dopuszcza żadnych takich dodatkowych naniesień.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący. Wnoszę o to, żeby w uzasadnieniu zawsze było
wyczerpująco podane to, co jest potrzebne. Bo potem dopytujemy różne rzeczy
i tak jest potem: poprzedni dzierżawca, już tu padło. Nie było poprzedniego
dzierżawcy. Było użyczenie dla stowarzyszenia, którym kierował Jan Ryk. O!
I to trzeba wyraźnie powiedzieć. Wtedy, kiedy stowarzyszenie otrzymywało
wsparcie z miasta to się coś tam działo. A później, jak stowarzyszenie, że tak
powiem zawiesiło działalność albo nie było na tyle prężne, żeby działać to
zaczęła rosnąc trawa. I dzisiaj jeżeli chcemy, żeby zagospodarowany był teren
w jakikolwiek sposób to jak jest chętny, który chce płacić za dzierżawę w tym
miejscu (powiem od razu: boisko jest nie wymiarowe, więc nie ma mowy, żeby
klub tam jakiś, czy jakieś szkolenie młodych adeptów piłki nożnej było) to
proszę bardzo najpierw sobie pojechać na ten teren, zobaczyć jaki ten teren jest.
Tak jak powiedział Robert: z kartofliska się nie zrobi jakiegoś specjalnego
miejsca do gry w piłkę nożną. Jeżeli ktoś chce zainwestować i prowadzić tam
boisko piłkarskie to proszę bardzo. Bo to i tak stoi w tej chwili i miasto ma tylko
koszty. Zacznijmy głosowanie, bo to nie ma najmniejszego sensu.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tadeusz Kozior (ad vocem)
Ja podtrzymuję oczywiście tę możliwość - będzie szkółka boisko stanie się
obiektem zamkniętym. Bo w szkółce się płaci po 130 - 150 zł. Odcięta zostaje
okoliczna młodzież. To podtrzymuję i chciałbym, aby taki zapis powstał, że
boisko nie staje się obiektem zamkniętym. Bo w pobliżu ta młodzież w tej
części miasta nie ma żadnego boiska dostępnego.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Mam takie pytanie do przewodniczącego Koziora. Ale jaki ma być zapis? Że po
zainwestowaniu inwestor ma nie pobierać żadnych opłat? Taki zapis? Proszę
o uszczegółowienie.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Tadeusz Kozior
Żeby była dostępność boiska po za godzinami treningowymi, które prowadzi dostępność dla młodzieży miejscowej.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Nie wiem. Ja bynajmniej nie rozumiem takiego ewentualnego zapisu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka (ad vocem)
Tak panie przewodniczący Tadeuszu. Z dużym szacunkiem do Ciebie
podchodzę i rozumiem Twoje intencje i idee. Ale albo Miasto się decyduje, że
utrzymuje to boisko i to kosztuje, tak? Czyli, rozumiem takiej woli ze strony
Miasta nie ma. Bo gdyby była, to by Miasto w ta stronę poszło, tak? I nie
wiem. Włączyło w to w struktury MOSIR-u chociażby, zadbało o to
i udostępniało boisko młodzieży. A jeśli nie, decydujemy się na dzierżawę
komuś, kto chce tam zainwestować pieniądze, to musimy się liczyć z tym, że
ktoś inwestuje po to, żeby też i zarabiać. Więc jeśli okoliczna młodzież ma dalej
tam pasać krowy i hasać sobie po tej trawie to nie, to wolę niech to będzie
dzierżawione i nawet za odpłatnością niech ludzie z tego korzystają.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - 2

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/989/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Miedzianej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
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Do pkt 6.64
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
pani Dorota Dobrowolska zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy W. Witosa oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat gruntu
2
o powierzchni 363 m położonego w Kielcach przy ulicy Witosa, obejmującego
części działek oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 7 numerami
2002/11, 2006/1, 2006/2, 2006/12, 2006/9 i 2007/7 wchodzących w skład
nieruchomości, stanowiącej własność gminy Kielce w granicach, które widać na
załączniku graficznym. Jest to tzw. ogród przydomowy. W dniu 10 lipca tego
roku do Prezydenta wpłynął wniosek od osób fizycznych, właścicieli działek,
które widzimy 1851/3, 2012/12 o wydzierżawienie gruntu gminnego,
stanowiącego części wyżej wymienionych działek na okres 30 lat. Z analizy
mapy ewidencyjnej wynika, że łączna powierzchnia gruntu będącego
przedmiotem wynosi 363 m2. To jest na taki ogród przydomowy wokół tego
szeregowca.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/990/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy W.
Witosa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
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Do pkt 6.65
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
pani Dorota Dobrowolska zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Fabrycznej.
Dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawianie na okres 30 lat gruntu
o powierzchni 174 m2 położonego w Kielcach przy Fabrycznej obejmującego
część działki oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 20 numerem 512/2
wchodzącego w skład nieruchomości stanowiącej własność gminy Kielce.
Widzimy to na załączniku graficznym. Jest to mniej więcej połowa działki
512/2. Działka 512/1, przylegająca do działki będącej przedmiotem wniosku
znajduje się w użytkowaniu wieczystym wnioskodawców i zabudowana jest
domem mieszkalnym o adresie Fabryczna 18/2. Obsługa komunikacyjna tego
budynku odbywa się właśnie przez działkę 512/2 , jej wschodnim pasem
o szerokości 4,5 m w oparciu o ustanowioną służebność przejazdu i przechodu.
Aktualnie zachodnia część przedmiotowej działki objęta jest umową dzierżawy
zawartą przez poprzednika prawnego wnioskodawcy na okres do 30 listopada
tego roku i wykorzystywana jest pod zaplecze gospodarcze budynku
mieszkalnego.
Proszę o pozytywną opinię do tej uchwały w celu
wydzierżawianie tego gruntu na rzecz wnioskodawców na okres 30 lat bez
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/991/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Fabrycznej.
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Do pkt 6.66

Dyrektor Miejskiego
Zarządu
Dróg pan Włodzimierz
Stępień
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej
przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach.
Przedstawiam projekty dwóch uchwał w sprawie nabycia nieruchomości.
Odpowiednio: projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej
przy ulicy Piekoszowskiej w Kielcach, a w szczególności o wyrażenie zgody na
nabycie prawa własności nieruchomości o powierzchni 366 m, oznaczonej
numerem 717/4. Powodem wystąpienia z niniejszym projektem, jest obowiązek
wynikający z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzn. obowiązek przejęcia tej
części nieruchomości, która po podziale i przejęciu z RiD-em nieruchomości
przeznaczonej wprost na inwestycję drogową staje się z punktu widzenia
właściciela bezużyteczna. W tym przypadku rzeczywiście tak jest, że te 366 m
nie mogą stanowić użytku, który da się wykorzystać przez właściciela w sposób
przez niego akceptowalny. Ale chcę dodać, że ponieważ już w sąsiedztwie były
w tym samym trybie nabywane tzw. resztówki nabycie tej nieruchomości
pozwoli stworzyć gminie większy teren, który później pewnie w drodze
odpowiednich działań zostanie zbyty lub w inny sposób miasto będzie mogło
z niego korzystać.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
— brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/992/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Piekoszowskiej
w Kielcach.
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Do pkt 6.67

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Włodzimierz
Stępień
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych
przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach.
Przedstawiam projekt kolejnej uchwały w sprawie nabycia czterech
nieruchomości położonych przy ulicy Wojska Polskiego w Kielcach. W sumie
zagregowane jest to (nie da się tego połączyć ale gdyby policzyć łącznie) jest to
615 m w czterech kawałkach odpowiednio od 130 m do maksimum 205 m.
Resztówki, które kompletnie nie stanowią przestrzeni, którą można przez
dotychczasowych właścicieli w jakikolwiek sposób wykorzystać. Stąd
obowiązek z cytowanego przez mnie art. 13 i wnoszę o przyjęcie tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/993/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego
w Kielcach.
Do pkt 6.68

Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak zarekomendowała 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.
W 2011 roku, a dokładnie 17 listopada była podjęta (z późniejszymi zmianami)
i obowiązująca do dzisiaj uchwała, która dotyczy określenia przystanków
komunikacyjnych i dworców w Gminie oraz ustalenia zasad korzystania z tych
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obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
i dworców. I w tej drugiej części właściwie dzisiaj następuje nasza
rekomendacja i wniosek do Państwa o to, abyście wyrazili zgodę na nie
pobieranie opłat za zatrzymywanie się na przystankach w naszym mieście przez
prywatnych przewoźników (mam na myśli tutaj wszystkie busy). Uzasadnienie,
jakie chciałabym na tą okoliczność przytoczyć jest takie, że od l stycznia 2017
roku mamy obowiązek centralizacji VAT-u i zgoda na nie pobieranie opłat za
zatrzymywanie się właśnie tych busów na naszych przystankach spowoduje,
(powiem wprost) absolutne korzyści finansowe. To jest dosyć trudne
tłumaczenie tego współczynnika, prewspółczynnika, który trzeba stosować
w sytuacjach, kiedy dochody, czy przychody jakie się pobiera w danej jednostce
budżetowej są dochodami mieszanymi tzn. w części są opodatkowane
podatkiem VAT, a w drugiej części nie są. W skrócie: gdybyśmy tego nie
wprowadzili to byśmy odzyskiwali zaledwie 27% do tej pory odzyskiwanej
kwoty VAT-u. A zatem, bardzo proszę o przyjęcie tej zmiany do uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/994/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniającą uchwalę 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 6.69
Dyrektor „Geoparku" pani Elżbieta Czajkowska zarekomendowała projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do
Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski" z nazwą zamienną w języku
angielskim: „Geoland of The Holy Cross Mountains".
r
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Proszę o przyjęcie tej uchwały, która w sumie została przyjęta, a są to zmiany
wprowadzone na podstawie zgłoszenia przez sędziego rejestrującego. Zmiany
dotyczą doprecyzowania kompetencji Zarządu i kompetencji Komisji
Rewizyjnej. Proszę o przyjęcie tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/995/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do Stowarzyszenia
Gmin „Geoland Świętokrzyski" z nazwą zamienną w języku angielskim:
„Geoland of The Holy Cross Mountains".
Do pkt 6.70

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marin Sosnowski
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów
w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.
Uchwała dotyczy dnia bez samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu ogłoszonego w całej właściwie Europie. 22 jest
dniem bez samochodu. Jak co roku, w oparciu o dowód rejestracyjny ilość osób
zarejestrowanych będzie podróżować w tym dniu bez biletu.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za

-21
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Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/996/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej
w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.

Do pkt 6.71
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marin Sosnowski
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów
w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.
I druga uchwała. W związku z mającym się odbyć VII Powszechnym Zjazdem
Archiwistów na terenie miasta, archiwiści wystąpili o ulgę - bezpłatne
przejazdy dla wszystkich członków, którzy będą korzystali z naszej nie tylko
komunikacji ale też jakiś tam innych obiektów muzealnych m.in.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLV/997/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej
w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.

Do pkt 7
Interpelacje, załączone do protokołu złożyli radni:
o Agata Woj da
o Marian Kubik
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Do pkt 8
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Tak jak zapowiedziałem chciałem się odnieść do wypowiedzi pani Agaty Wojdy
w związku z wczorajszym posiedzeniem Komisji Edukacji i Kultury. Radni z tej
Komisji zostali wyposażeni w
pełną wiedzę jeśli chodzi o potrzeby
inwestycyjne,
modernizacyjne i remontowe we wszystkich jednostkach
oświatowych w Kielcach. Z tego bardzo obszernego materiału można spokojnie
wyciągnąć tylko te potrzeby, na które wskazuje zalecenie Sanepidu. Z samych
tych zaleceń jest potrzeba, żeby Miasto wyłożyło ponad 7 milionów złotych.
Dyskusja na ten temat była i w sytuacji, kiedy słyszymy od władz Miasta, że nie
ma pieniędzy to musimy sobie określić priorytety. Co jest ważniejsze: czy plac
zabaw dla psów i kotów (bo taki projekt jest m.in. w propozycjach do
głosowania) czy też potrzeby, które są w tej chwili na piśmie zgłoszone przez
poszczególne jednostki oświatowe w Kielcach. Mówimy publicznie o tym, że
w ten sposób, jeśli wskazujemy panu Prezydentowi, że może trzeba by było
sięgnąć i zawiesić na razie działania tej części związanej z dużymi projektami
w budżecie obywatelskim to, że ograniczamy możliwości mieszkańców do
decydowania o swoim terenie. A teraz pytanie moje takie: a kto tam do szkoły,
do przedszkola, do żłobka prowadza swoje dzieci? Przecież nie kto inny, tylko
mieszkańcy naszego miasta, kielczanie, którzy co i raz przychodzą na Komisję
Oświaty, co i raz przychodzą na dyżury do radnych i wskazują, wręcz wnoszą,
proszą, żądają o to, żeby się sytuacja w poszczególnych jednostkach zmieniła.
Przypomnę, że mieliśmy kiedyś Komisję w Przedszkolu na Orkana i to co tam
zobaczyliśmy to woła o pomstę do nieba. A dlaczego? Bo są niedoinwestowane
te jednostki i my w tej chwili jako Komisja próbujemy znaleźć jakiś złoty
środek. I poddaliśmy to pod dyskusję, raz. Dwa: zaproponowaliśmy panu
Prezydentowi w formie stanowiska, żeby się wypowiedział w tej sprawie. Nie
mówimy w tej chwili ostro czy tak ma być, czy inaczej. Ale generalnie mamy
świadomość, że to nie kto inny panie Prezydencie tylko pan Prezydent od
samego początku wprowadził budżet obywatelski i nie ma żadnej uchwały,
która by się odnosiła do budżetu obywatelskiego i że ten budżet obywatelski jest
tylko funduszem w budżecie Miasta i że regulamin, który jest przygotowywany
za każdym razem jest autorstwa Prezydenta. A nie Radnych. Więc Radni nie
mają żadnego wpływu na to, jak funkcjonuje ten budżet obywatelski. Natomiast,
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jak słyszę, że są takie czy inne projekty... One są może i ważne dla jakiejś tam
części kielczan ale trzeba sobie określić kolejność. Co jest ważniejsze: czy
bezpieczeństwo dzieci czy wygoda dzieci w szkołach i w przedszkolach i w
żłobkach czy też salon dla psów i kotów. Tak mówię specjalnie skrajnie
żebyście Państwo tez zrozumieli, jakie były intencje tej dyskusji. Nie mówimy
prosto i ostro, nie żądamy. Tylko to jest początek prac nad budżetem na rok
2018 i stajemy przed dylematem roku 2019, który reforma nam w tej chwili daje
do zrealizowania i wiemy dobrze o tym, że muszą być pewnego rodzaju
poczynione inwestycje. Może trzeba by było w kolejnych latach, przynajmniej
w tym roku czy przyszłym bardziej postawić na uregulowanie tych spraw. Żeby
był poziom zero, żeby przynajmniej tych zaleceń nie było tylko te wszystkie
rzeczy, które dotyczą bezpieczeństwa i wygody dzieci naszych mieszkańców
żeby były załatwione. Stąd mówimy o tym, żeby pozyskać środki. Jeszcze raz
mówię: pozyskać środki nie poszukać środków. Panie Prezydencie nie jest to
prawdą, że to Radni decydują o tym, bo Radni o tym nie decydują. Mają na ten
temat tyle do powiedzenia... Nie będę kończył, Państwo wiedzą jak się to
kończy.
Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk
W dwóch sprawach. Po pierwsze: podziękowania dla pana Prezydenta za
decyzję wycofania się z inwestycji na Stadionie. Dostałem kilka telefonów od
mieszkańców, że to dobra decyzja, bo to jeden z ostatnich terenów zielonych,
tam mnóstwo kielczan spędza wolny czas, więc inwestycja tam kolejna
odebrałaby znowu dużą połać terenu zielonego. Dlatego jest naprawdę dobry
odbiór mieszkańców Kielc, że ten teren zostanie zachowany w tej swojej
formie. Może i dzikiej czasami (niektórzy tutaj twierdzili, że tam jest to
wszystko zrobione w sposób taki nieco chaotyczny) ale zielono jest. I ludzie
naprawdę zwracają uwagę i się cieszą z tego, że ten teren będzie nadal terenem
zielonym. Po drugie: chciałem jeszcze kilka zdań na temat inwestycji jeśli
chodzi o grzebowisko dla zwierząt i spalarnię. Będę naciskał, nie ukrywam na
ten temat, ponieważ potrzeby mieszkańców w tej materii są naprawdę już
ogromne. Jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które tego typu
inwestycji nie posiadają. Dlatego mam nadzieję, że nie zostanie to odłożone na
czas jakiś późniejszy. Tylko mam nadzieję, że służby miasta poszukają tego
terenu, który byliby w stanie zaaprobować mieszkańcy. Potrzeba jest ogromna.
Właściwie w co drugim domu teraz mamy jakieś zwierzątko i te osoby, które
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tracą to zwierzę mają potężny problem. Bo to jest już w pewnym sensie członek
rodziny. Dlatego potrzeba, żeby taka inwestycja powstała jest ogromna. I będę
apelował, prosił pana Prezydenta, żeby jednak temu tematowi się mocno
przyjrzał, pochylił nad nim bo uważam, że odkładanie tego w czasie jest
problemem. Tym bardziej, że są inwestorzy. Nie jeden. Dwóch, nawet trzech
się zgłosiło, którzy mogliby zainwestować. Tylko trzeba znaleźć ten teren
odpowiedni i tą inwestycje przeprowadzić. Także prośba do pana Prezydenta
i służb o to, żeby tematem się zająć poważnie i żebyśmy w miarę szybko dostali
informację, gdzie taki teren może być przygotowany i gdzie będzie można tą
inwestycje przeprowadzić.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Tak gwoli ścisłości odnośnie pierwszego tematu czyli Stadion. Miasto nie
wycofało się z inwestycji tylko z przetargu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Dzisiaj dyskutowaliśmy o ojcu Kolumbinie i o Karczówce i tak wpadłem na taki
pomysł: może byśmy na tej Karczówce zrobili takie zdjęcie panoramy Kielc.
Osoby, które tam przyjeżdżają na Karczówkę mogłyby popatrzyć na zdjęcie,
gdzie byłyby opisane poszczególne zabytki, jakie góry itd. Myślę, że to by było
bardzo fajne. Oczywiście nie chodzi mi o taką panoramę, która by zasłoniła cały
widok bo pewnie tak mnie opiszą. Bo na ulicy Marszałkowskiej już czytam
w mediach, że chcemy wyciąć wszystkie drzewa, a chcemy wyciąć tylko trzy
uschnięte. Ta panorama taka mniejsza, żeby można było widzieć panoramę
Kielc oraz znaleźć punkty informacyjne, które tam się znajdują na tej mapie.
Także rzucam taki wolny wniosek. Ojciec Kolumbin, który się unosi nad
Kielcami myślę, że byłby zadowolony.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Wracam do tej dyskusji,bo uszanowałam prośbę, żeby ją przerwać w punkcie na
początku i też trochę w odniesieniu do tego, co powiedział pan radny Bogucki.
Ja absolutnie panie Radny rozumiem intencje, które przyświecają temu
stanowisku i wnioskowi i rozumiem szczególnie Państwa Radnych pracujących
w Komisji Edukacji troskę o inwestycje, które są niezbędne szczególnie ze
87

względu na wprowadzone zmiany wywołane reformą edukacji. Natomiast
wyrażam swoje zdanie bo myślę, że to nie jest odosobnione zdanie i myślę, że
ono powinno wybrzmieć bo ta dyskusja
Nie powinniśmy później zostać
zaskoczeni pewnymi rozwiązaniami. Uważam, że sięganie po środki właśnie
z budżetu obywatelskiego, który jak argumentowałam wcześniej jest nie tylko
uzupełnieniem infrastruktury ale jest bardzo ważnym narzędziem budowania
społecznego zaangażowania. Jeżeli dziś będziemy chcieli z niego zrezygnować
mam wrażenie, że stracimy pięć lat naprawdę intensywnej pracy właśnie nad
tymi efektami. To nie jest tak, że ten budżet obywatelski jest idealny i ja często
jestem jego krytykiem i kłócimy się o szczegóły, a nie o sam fundament czyli
ideę funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Pan radny Wołowiec mówił, że
właściwie i tak realizowane są właściwie wyłącznie projekty oświatowe. No
ależ to jest zupełnie co innego. Po to walczyliśmy, żeby w tym regulaminie
wpisać zasadę ogólnodostępności, żeby to były projekty oświatowe, które są nie
tylko szkolne ale służą społeczności osiedlowej, sąsiedzkiej. Jeśli chodzi o plac
zabaw dla psów to on nie jest zgłoszony do tegorocznego budżetu
obywatelskiego tylko jest zwycięskim projektem i za chwilę rozpocznie się jego
realizacja podobnie jak krzyż na Bruszni, który został zrealizowany z budżetu
obywatelskiego. I to jest piękne w budżecie obywatelskim, że zdanie
Boguckiego, Wojdy, Kowalskiego jest w tym projekcie równoważne. I każdy
może oddać głos na projekt, który zaspakaja jego potrzeby albo odpowiada na
jego oczekiwania w zakresie rozwoju miasta.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec
Pani Agato. Pierwsze sprostowanie - ja przypominam, że mówiliśmy o tym,
żeby nie całkowicie likwidować budżet obywatelski tylko zrezygnować z
dużych projektów, a te małe zostawić. Bowiem duże projekty to są praktycznie,
a może i prawie wszystkie projekty edukacyjne, tak? Czyli jeśli to jest projekt
edukacyjny, a te środki przeznaczamy na działalność edukacyjną to myślę, że to
jest właściwe rozwiązanie. A po za tym to, co powiedział pan Bogucki (ja
mówiłem też o tym wcześniej): najpierw trzeba zadbać w sferze oświaty
o podstawowe potrzeby, a później podejmować działania luksusowe. Stąd nasza
propozycja. My rozpoczęliśmy rozmowę. Chcemy wszystkich uwrażliwić na to,
jak duże są potrzeby w sferze edukacji patrząc na edukację poprzez pryzmat
reformy roku 2019, gdzie do szkół ponadpodstawowych trafi zdecydowanie
większa liczba uczniów. Dlatego musimy zadbać o infrastrukturę, a przede
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wszystkim zrealizować zalecenia Sanepidu. I dlatego nasza sugestia była taka,
żeby pan Prezydent rozważył takie rozwiązanie. Być może gdzie indziej uda się
(jak to mówi kolega Bogucki) pozyskać te środki. Ale my musimy o tą
infrastrukturę zadbać i myślę, że akurat te osoby, które walczyły (jeśli mogę
użyć takiego określenia) o inwestycje edukacyjne w budżecie obywatelskim nie
miałyby nic przeciwko temu, żeby zostały zrealizowane inne potrzebniejsze
inwestycje czy remonty edukacyjne.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Ja chciałem tylko przypomnieć o jednej rzeczy. Jeśli chodzi o ten budżet tzw.
obywatelski i o troskę niektórych radnych o to, żeby mieszkańcy byli poważnie
potraktowani i zaangażowani,
że decyzją pana Prezydenta zostały
wprowadzone zmiany w regulaminie, które wyłączają naprawdę ponad połowę
obszaru miasta z budżetu obywatelskiego. To jest taka troska o tych
pozostałych, którzy są poniżej 50% mieszkańców. Bo ponad połowa
mieszkańców jest spółdzielcami i tereny spółdzielcze są z tego wyłączone, jak
również wspólnoty mieszkaniowe, które są z tego też wyłączone. Więc tą
troskę... . To miej proporcje „mocium panie", jeśli chodzi o te rzeczy. Dlatego
zastanawiam się i bardzo się cieszę, z tego, że to tak rykoszetem z dnia
wczorajszego przyszło dzisiaj na Sesję, bo jest jakiś problem, z którym musimy
się zderzyć i wypracować kolejność wydawania pieniędzy i priorytety sobie
jasne postawić. Co wolimy i czego chcemy. Czy powinniśmy zadbać o to, żeby
warunki były właściwe we wszystkich jednostkach naszych, czy też wolimy się
bawić w tzw. budżet obywatelski. W tym momencie ja to bardzo uogólniam ale
trzeba wiedzieć, o czym rozmawiamy.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Jedna rzecz do pana Radnego. Pan Radny jest zawsze formalny i literalny, więc
ja chciałam tylko uczulić. To nie jest tzw. budżet obywatelski tylko budżet
obywatelski i tak w zarządzeniu Prezydenta stoi. I bardzo bym prosiła, żeby
trzymać się tych przyjętych określeń. I bardzo się cieszę, panie Radny po raz
kolejny, że zyskałam (i pan to podtrzymuje) sojusznika w przekonywaniu pana
Prezydenta, żeby nie ograniczać budżetu obywatelskiego tylko do terenów
miejskich.
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Do pkt 9
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Życzę wszystkim Państwu udanego letniego wypoczynku (jeśli ktoś jest przed
urlopem). Kolejna Sesja odbędzie się w dniu 14 września bieżącego roku.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLV Sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 27 lipca 2017 r.
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