Protokół Nr XIX/2016
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 5 stycznia 201 ó roku, w godz. 9.00-12.20,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych.
Nieobecny radny Stanisław Góźdź.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Szanowni państwo radni, zanim rozpoczniemy sesję, chciałam państwa
poinformować, iż jako Przewodnicząca udało mi się, razem z Komisją
Rewizyjną i prawnikami miejskimi wypracować praktykę rozpatrywania skarg.
Dotychczasowo stosowane procedury, niestety wielokrotnie do mnie zgłaszała
swoje uwagi Wojewoda jako organ nadzoru. W wyniku analiz podjęliśmy
pewne kroki, że skargi będą, tak jak o tym mówi ustawa, rozpatrywane podczas
sesji i bardzo proszę, bez względu na to, kto będzie przewodniczącym Rady
Miasta Kielce, apeluję o uszanowanie tego rozwiązania. Mam jeszcze jedną
informację odnośnie kontynuowania prac nad statutem Rady Miasta Kielce.
Otrzymałam informację od członków Komisji doraźnej, że prace są dalece
zaawansowane, mimo wielokrotnych próśb Komisja nie otrzymała propozycji
od klubów, które nie mają w Komisji swoich przedstawicieli. Głęboko wierzę,
że nie jest to przejaw bojkotu wielomiesięcznych prac Komisji, ale forma zgody
na korektę statutu i usprawnienia naszej pracy.
Do pkt. l

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Szanowni państwo otwieram nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kielce w dniu
5 stycznia 2016 roku.
Witam panie i panów radnych, witam panią Poseł na Sejm Annę Krupkę. Witam
pana Senatora Krzysztofa Słonia. Witam pana Prezydenta. Witam pana
Sekretarza. Witam panią Skarbnik. Witam Posła na Sejm Bogdana
Latosińskiego. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną
relację naszych obrad w lokalnych środowiskach przekazu społecznego.
Szanowni państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym listą
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności, stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.

Do pkt. 2
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Bardzo proszę przedstawiciela wnioskodawców o przedstawienie wniosku
o odwołanie radnych z funkcji: Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczących
Rady Miasta Kielc.
Radny Witold Borowiec, Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie
Samorządowe Wojciech Lubawski
Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
W imieniu wnioskodawców, złożyliśmy na ręce pani Joanny Winiarskiej
Przewodniczącej Rady Miasta Kielce wniosek o odwołanie Przewodniczącej
Rady Miasta Kielce i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kielce i zwołanie
dzisiejszej sesji. Odczytam ten wniosek o następującej treści:
My niżej podpisani radni Rady Miasta Kielce, na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wnosimy o odwołanie z funkcji:
- Przewodniczącego Rady Miasta Kielce radnej Joanny Winiarskiej,
- Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce radnego Krzysztofa
Adamczyka,
- Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce radnego Dawida Kędziorę.
Jednocześnie wnosimy o zwołanie sesji Rady Miasta Kielce w trybie art. 20
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z następującym
porządkiem obrad.
Porządek każdy ma, więc myślę, że nie będę musiał tego porządku odczytywać.
Dziękuję Bardzo.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie wniosku o odwołanie radnych z funkcji:
- Przewodniczącej Rady Miasta Kielce radnej Joanny Winiarskiej,
- Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce radnego Krzysztofa
Adamczyka,
- Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce radnego Dawida Kędziory.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania
wniosków
o
odwołanie
z
funkcji
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kielce oraz przeprowadzenia
wyborów na te funkcje.
4. Przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie radnej Joanny
Winiarskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Kielce
5. Podjęcie uchwały potwierdzającej wynik głosowania tajnego, o którym
mowa w pkt. 4 porządku obrad.

6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Kielce:
- zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta
Kielce,
- przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
- podjęcie uchwały potwierdzającej wynik wyborów.
7. Przejęcie obrad Rady Miasta Kielce przez wybranego Przewodniczącego
Rady Miasta Kielce.
8. Przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie radnego
Krzysztofa Adamczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kielce.
9. Podjęcie uchwały potwierdzającej wynik głosowania tajnego, o którym
mowa w pkt. 8 porządku obrad.
10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce:
- zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kielce,
- przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
- podjęcie uchwały potwierdzającej wynik wyborów.
11.Przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie radnego Dawida
Kędziory z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
12.Podjęcie uchwały potwierdzającej wynik głosowania tajnego, o którym
mowa w pkt. 11 porządku obrad.
13. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce:
- zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kielce,
- przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
- podjęcie uchwały potwierdzającej wynik wyborów.
14.Zamknięcie obrad.
W trakcie obrad Rada Miasta Kielce, poszerzyła porządek obrad o następujące
punkty:
— Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce;
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kielce;
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kielce.
Porządek obrad po zmianach wprowadzonych przez Radę Miasta Kielce
w trakcie obrad:
l. Otwarcie obrad.
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2. Przedstawienie wniosku o odwołanie radnych z funkcji:
- Przewodniczącej Rady Miasta Kielce radnej Joanny Winiarskiej,
- Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce radnego Krzysztofa
Adamczyka,
- Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce radnego Dawida Kędziory.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania
wniosków
o
odwołanie
z
funkcji
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kielce oraz przeprowadzenia
wyborów na te funkcje.
4. Przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie radnej Joanny
Winiarskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Kielce
5. Podjęcie uchwały potwierdzającej wynik głosowania tajnego, o którym
mowa w pkt. 4 porządku obrad.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Kielce:
- zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta
Kielce,
- przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
- podjęcie uchwały potwierdzającej wynik wyborów.
7. Przejęcie obrad Rady Miasta Kielce przez wybranego Przewodniczącego
Rady Miasta Kielce.
8. Przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie radnego
Krzysztofa Adamczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kielce.
9. Podjęcie uchwały potwierdzającej wynik głosowania tajnego, o którym
mowa w pkt. 8 porządku obrad.
10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce:
- zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kielce,
- przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
- podjęcie uchwały potwierdzającej wynik wyborów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce.
12.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kielce.
13.Przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie radnego Dawida
Kędziory z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
14.Podjęcie uchwały potwierdzającej wynik głosowania tajnego, o którym
mowa w pkt. 11 porządku obrad.
15. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce:
- zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kielce,
- przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
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- podjęcie uchwały potwierdzającej wynik wyborów.
16.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kielce.
17.Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Przechodzimy do punktu trzeciego, który dotyczy powołania Komisji
Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania wniosków o odwołanie
z funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kielce...
Proszę o zabranie głosu Radną Agatę Woj de.
F

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska
pani Agata Woj da
Bardzo dziękuję pani Przewodnicząca. Ja nie wiem jak państwo, natomiast mnie
to uzasadnienie uchwały absolutnie nie satysfakcjonuje. Ja jestem w stanie
zrozumieć wiele rzeczy. Rozumiem arytmetykę tej sali, jestem w stanie
zrozumieć ten argument siły politycznej, którym się państwo posługujecie,
nawet jestem w stanie zrozumieć osobiste ambicje polityczne, bo myślę, że one
tutaj grały dużą rolę, szczególnie obserwując to, co działo się wczoraj w ramach
ugrupowania politycznego Prawo i Sprawiedliwość, to te ambicje polityczne
u państwa bardzo buzują, no ale już nie będę tego komentować, bo to jest
państwa wewnętrzna sprawa, natomiast interesuje mnie wyjaśnienie tego
uzasadnienia uchwały, które państwo złożyliście. Bardzo bym prosiła
0 szczegóły, ponieważ według mnie, to uzasadnienie jest mocno krzywdzące
wobec pani Przewodniczącej i członków Prezydium, dwóch panów
Wiceprzewodniczących. Jak mamy rozumieć, niespełnianie oczekiwań
większości radnych, gdzie te państwa oczekiwania nie zostały spełnione? Jak
mam rozumieć brak gwarancji wypełniania obowiązków nałożonych ustawą?
Rozumiem, że państwo macie jakieś konkretne zarzuty, konkretne przykłady
tych swoich rozczarowań, które państwo wyłożyliście w tym lakonicznym
uzasadnieniu. Bardzo bym prosiła wnioskodawców o takie, bardziej precyzyjne
uzasadnienie, a jeżeli nie macie państwo konkretnych przykładów, to po prostu
pozostańcie przy tym argumencie siły politycznej, a nie krzywdźcie państwo
pewnych osobistych dokonań radnych, którzy zasiadali przez rok w prezydium
1 obrady były prowadzone bardzo sprawnie, myślę bardzo uczciwie wobec
radnych, którzy reprezentują wszystkie ugrupowania polityczne.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska

Jak widzę, przedstawiciel wnioskodawców nie chce się odnieść do pytań
złożonych przez panią radną.

Radna Katarzyna Zapala
Szanowni państwo, ja pozwolę, że każdy mieszkaniec sam będzie komentował
ten brak głosu ze strony naszych interlokutorów. Natomiast ja bym prosiła teraz
0 pięć minut przerwy, bo mam nadzieję, że wnioskodawcy przeanalizują
1 przedyskutują tą sytuację i uzasadnienie usłyszymy.
Radny Jan Gierada
Pani Przewodnicząca, panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Usłyszałem zdanie
od pani Wojdy: „osobiste ambicje polityczne". Wy zapominacie, a czas szybko
leci, życie jest jedno, jest piękne i nie ma powtarzalnego, jak to wyście mieli
osobiste ambicje polityczne, żeście wszystkich upokorzyli, i nazywanie dzisiaj
„naszych egzekutorów" przez panią Zapałę, jest jakieś nieuprawnione.
Radna Katarzyna Zapala (z sali)
Interlokutorów.
Radny Jan Gierada
Tu się pomyliłem, to przepraszam. Natomiast powiem tak, pycha jest dana
w nagrodę przez diabła. Trzeba pamiętać o tym słowie, znać jego znaczenie, że
wtedy go się rozumie, kiedy się spadnie z piedestału. Osobiste ambicje
polityczne, każdy ma jakieś, ale wyście potraktowali wielu radnych, między
innymi mnie, jak śmieci. Przez chciejstwo, przez pychę, przez ambicję tylko
i wyłącznie finansowe, pozabieraliście wszystko, co jest tylko możliwe. Jest tu
na tej sali kilku takich radnych, nie chcę na ten temat za wiele mówić, mam
0 pierwszej godzinie pogrzeb, nie mam dzisiaj specjalnie nastroju do takich
rzeczy, ale nie będziemy więcej uzasadniali. Wy się do wszystkiego nadajecie
1 pamiętam słowa pani Wojdy, że: „ja się nadaję do wszystkich komisji". Tak,
nadaje się. Ma pani rację, nadaje się, ale ja, nawet wtedy, kiedy prosiłem,
żebyście człowiekowi, który ma grupę inwalidzką dali wodociągi, mam na myśli
Borowca. Jeżeli kolega Bogucki uzasadniał, że jestem jednym, jedynym
inżynierem z uprawnieniami wodociągowo - kanalizacyjnymi, to nawet żeście
nie zabrali głosu. Po cichutku podzieliliście sobie wszystko i nikt nie miał
pretensji, nikt z nas nie żądał większych uzasadnień. Jest takie uzasadnienie,
jakie jest i innego nie będzie.
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Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska
pani Agata Woj da (ad vocem)
Ja rozumiem, że w wypowiedzi pana radnego Gierady jest istota tej sprawy. Pan
podniósł kwestie finansowe, o których ja absolutnie nie mówiłam. Kwestie
ambicji politycznych, tak panie radny, ja rozumiem. Każdy z nas pewnie ma
jakieś ambicje polityczne zasiadając w tym miejscu, pewnie na swój sposób
każdy z nas jest pewnego rodzaju zwierzem politycznym. Natomiast ja oczekuję
wyjaśnienia tego uzasadnienia, ponieważ ono jest skierowane ad personam

wobec osób, które zasiadają w prezydium. W moim przekonaniu jest
krzywdzące. Więc albo proszę o szersze uzasadnienie, czyli wskazanie
konkretnych wątpliwości, które państwo zgłaszają do pracy prezydium, bądź
zmianę uzasadnienia tej uchwały.
Radna Katarzyna Zapała (ad vocem)
Rok temu, były prowadzone negocjacje koalicyjne, możemy nazwać je jak
chcemy. Były prowadzone szeroko. Były prowadzone nie pomiędzy
jednostkami, panie radny Gierada, a pomiędzy Klubami. Wtedy pan
reprezentował konkretny Klub. To, że państwo swoim podejściem politycznym
potraficie zmieniać instytucje, które reprezentujecie, organizacje polityczne,
które reprezentujecie, to już naprawdę nie jest nasza wina. Panie radny Gierada,
pana podejście, jeżeli każdy kielczanin miasta zrozumie, skąd ono wynika,
uwłacza wszystkim nam, jako radnym. Przepraszam, ale uwłacza.
Radny Jan Gierada (ad vocem)
Może pani uwłacza. Ja takiego odczucia nie posiadam, natomiast ja rozumiem
panią w pani wypowiedzi, jednym i drugim ad vocem, że pani dba o własny
interes. Ja to doskonale rozumiem, taka jest natura ludzka. Tylko proszę sobie
przypomnieć, co było ponad rok temu. Dlatego dzisiejszy wniosek o odwołania
Przewodniczącej i dwóch zastępców, nie jest dla mnie żadnym zdziwieniem.
Wie pani, tak jest w życiu, że pierwiastek kwadratowy ze 169 jest większy od
12. Musi pani o tym pamiętać, bo wyście o tym dokładnie pamiętali.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Szanowni państwo radni, szanując wniosek pani radnej, w którym poprosiła
o przerwę, ja zapytam czy któryś z klubów popiera wniosek? Dziękuję
uprzejmie. Ogłaszam pięć minut przerwy.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
wznowiła obrady.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Mając na uwadze wiele pytań skierowanych przez panią Agatę Woj de, mam
pytanie do wnioskodawcy... proszę uprzejmie o zabranie głosu radnego Witolda
Borowca.
Radny Witold Borowiec
Wnioskuję o zakończenie tej dyskusji i przejście do porządku obrad. Kolejny
punkt to powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego
głosowania.

Radna Agata Wojda
Panie radny, ja już ostatni głos w tej dyskusji, tak że myślę, że za chwilkę ją
skończymy. Ja żałuję, że nie dostałam odpowiedzi na swoje pytanie, nie wiem
czy państwu brakuje odwagi, czy po prostu brakuje argumentów. Rozumiem, że
milczenie świadczy o tym, że nie ma merytorycznych podstaw do wypełnienia
tej uchwały, a państwa argumenty mają tylko charakter arytmetyki tej sali, oraz
argumenty polityczne, które jak mówię, z racji tego, że na tej sali zasiadamy, też
szanuję. Żałuję, że brakło argumentów merytorycznych.

Do pkt. 3
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Prowadzenie sesji przekazuję mojemu zastępcy Wiceprzewodniczącemu
Krzysztofowi Adamczykowi.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Szanowni państwo. Przechodzimy do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Komisja
Skrutacyjna liczy trzy osoby. Proszę o zgłaszanie kandydatur do Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Tadeusz Kozior
W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam do Komisji Skrutacyjnej
radnego Piotra Kisiela.
Radny Witold Borowiec
W imieniu Klubu Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski zgłaszam do
Komisji Skrutacyjnej radnego Tomasza Boguckiego.
Radny Jan Gierada
Zgłaszam kandydaturę Roberta Siejki.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Czy radny Piotr Kisiel zgadza się na kandydowanie?
Radny Piotr Kisiel
Zgadzam się.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk

Czy radny Tomasz Bogucki zgadza się na kandydowanie?
Radny Tomasz Bogucki
Zgadzam się.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Czy radny Robert Siejka zgadza się?
Radny Robert Siejka
Dziękuję, ale nie zgadzam się.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Proszę o zgłaszanie kandydatur. Mamy dwie osoby, jeszcze jedna osoba do
Komisji Skrutacyjnej.
Radny Jarosław Karyś
Szanowni państwo w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam
kandydaturę pana radnego Jacka Michalskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Czy radny Jacek Michalski się zgadza?
Radny Jacek Michalski
Zgadzam się.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Przegłosujemy teraz skład trzyosobowy Komisji Skrutacyjnej w składzie:
- Piotr Kisiel;
- Tomasz Bogucki;
- Jacek Michalski.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się
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Rada Miasta Kielce powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Piotr Kisiel;
- Tomasz Bogucki;
- Jacek Michalski.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Ogłaszam 5 minut przerwy, celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.
Po przerwie Wiceprzewodniczący
Adamczyk wznowił obrady.

Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Proszę o informację, kto jest Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej?
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Po nieburzliwych obradach zostałem Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej.

Do pkt. 4 i 5
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Są przygotowane karty do głosowania. Głosujemy stawiając znak x
w odpowiedniej kratce, kto jest „za", kto jest „przeciw", kto się „wstrzymał".
Możemy przystąpić do aktu głosowania. Czytam w kolejności alfabetycznej.
Proszę najpierw członków Komisji o rozdanie kart do głosowania. Rozdajcie
karty do głosowania. Kart do głosowania jest 25. Liczyliśmy na to, że
w ostatniej chwili przyjdzie ktoś jeszcze.
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Grzegorz Swiercz z sali
Na karcie jest data 5 stycznia 2015 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Proszę o wykonanie nowych kart do głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Proszę o pięć minut przerwy.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Ogłaszam pięć minut przerwy.
Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof
Adamczyk wznowił obrady.
(Rozdano karty do głosowania)
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Mam pytanie do protokołu. Czy wszyscy mają karty do głosowania? Wobec
tego, w kolejności alfabetycznej, jak będziecie państwo gotowi do składania do
urn to będę odczytywał.
(Zebrano karty do głosowania- Radni wyczytywani w porządku alfabetycznym
wrzucili karty do urny)
(Gdy Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki odczytał imię
i nazwisko radnej Reginy Zapały, radny Władysław Burzowa poinformował, że
głos: „już jest wrzucony")
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Ogłaszam pięć minut przerwy.
Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof
Adamczyk wznowił obrady.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dawid Kędziora
Szanowni państwo, ja tu mam taką uwagę do Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej, ponieważ jak mi wiadomo, radny sprawuje swój mandat osobiście,
więc również i głosowanie powinno być osobiste. Ja jestem w stanie zrozumieć
sytuację, że koleżanka radna Regina Zapała ma problemy z poruszaniem się, ale
mamy mobilną urnę i niedopuszczalnym jest aby w imieniu koleżanki radnej
Zapały głosował kolega Burzawa. Więc prosiłbym, żeby nie unieważniać tego
głosowania w kolejnych, aby z tą urną ktoś udał się do koleżanki radnej, żeby
mogła sama wrzucić swój głos, a nie ktoś w imieniu koleżanki radnej.
Radny Władysław Burzawa
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pani radna sama
głosowała ale jak zauważył pan radny Dawid Kędziora, kultura wymaga, aby
pomóc radnej, ponieważ ma problemy z chodzeniem. Jeżeli pan
Wiceprzewodniczący będzie chciał z tą urną chodzić, bardzo proszę. Proszę
mnie wyręczyć. Bardzo pana o to proszę i dziękuję za pomoc.
Radny Piotr Kisiel
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja chciałem uszanować prośbę kolegi
i poprzeć jego wniosek, że rzeczywiście, żeby nie było żadnych niedomówień,
prosiłbym koleżankę Reginę Zapałę, żeby osobiście wrzuciła karteczkę do urny.
Proszę o powtórzenie głosowania. Były pewne niejasności, dlatego .... wniosek
formalny chciałem zgłosić.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Jest wniosek formalny radnego Piotra Kisiela o przeprowadzenie ponowne
głosowania. Proszę radnych o...
Przewodniczący Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, pan
Jarosław Machnicki
Szanowni państwo, ja pragnę powiedzieć o jednej rzeczy, że Radny Piotr Kisiel
zasiadał w Komisji Skrutacyjnej i powinien dbać o właściwy przebieg
głosowania. Pan Piotr Kisiel, wyprzedza nas, w tej chwili w wiedzy co do tego
głosowania i mam wątpliwości, czy to nie jest krok do przodu, abyśmy się nie
dowiedzieli jaki był wynik głosowania. Proszę o odczytania wyniku głosowania.
Pan Piotr Kisiel mógł zgłosić wniosek formalny przed, albo w momencie kiedy
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padło stwierdzenie, że pani Regina Zapała wywołana do głosowania już
głosowała. Czyli okazało się, że jeden z radnych wrzucił dwie kartki. Wtedy
mógł pan Kisiel zgłaszać wniosek formalny. Jestem przeciwny takiemu
wnioskowi, proszę o nie wydłużanie odczytania protokołu.
Radny Piotr Kisiel
Szanowny kolego, na prośbę radnego, czy w wyniku wątpliwości radnego
Dawida Kędziory, i prośbę by koleżanka Regina Zapała sama wrzuciła,
kolokwialnie mówiąc, kartkę do urny, przychyliłem się do tej prośby i proszę,
by nie było żadnych niedomówień powtórzmy to głosowanie. Niech koleżanka
Regina Zapała wrzuci tą kartkę by później nie było żadnych zarzutów.
Radna Katarzyna Zapala
Panie Przewodniczący, bardzo proszę, żeby pan, jako prowadzący obrady
wpłynął na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, którego obowiązkiem
powinno być wyjście na tą salę, na mównicę i odczytanie protokołu. Odczytanie
istniejącego protokołu. Jeżeli stwierdzimy, że głosowanie odbywało się
w sposób naruszający prawo głosowań bezpośrednich przez radnych, to wniosek
formalny pana radnego Kisiela przegłosujemy, ale zanim to się stanie, to proszę,
żeby osoba prowadząca obrady spowodowała by Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej odczytał protokół, bo z tego co zrozumiałam istnieje takowy.
Radny Jan Gierada
Nie zgadzam się z panią Katarzyną Zapała. Skoro głosowanie miałoby być
powtórzone, to nie ma żadnego sensu odczytywać wyników. Oczywiście, że
Dawid Kędziora ma rację, powinno się pójść z urną i ten jego wniosek kolega
Kisiel uszanował i dał wniosek formalny o powtórzenie głosowania. Jaki jest
sens podawania teraz wyniku. Ja nie znam wyniku. Przysięgam Bogu, że nie
znam wyniku. Spodziewam się tylko jaki on może być. Natomiast jeśli ma być
powtórzone głosowanie, a powinno być moim zdaniem powtórzone głosowanie,
to nie ma sensu żadnego ogłaszać wyników tamtego głosowania. Żadnego. Po
prostu ogłosimy te wyniki, które będą poprawnie przeprowadzone.
Radny Jacek Michalski
Panowie Prezydenci, Pani Przewodnicząca. Padł głos, formalny wniosek
radnego pana Kisiela Piotra o przegłosowanie i my jesteśmy zobowiązani to
uszanować i dokonać tego głosowania. W pełni popieram ten wniosek,
zgłoszony przez kolegę Piotra Kisiela. Proszę to potraktować również jako mój
wniosek formalny. Proszę przystąpić do głosowania.
Radna Katarzyna Zapala (ad vocem)
Chciałam wzmocnić słowa mojego przedmówcy, natomiast zanim będziemy
głosować, ja naprawdę proszę o przeczytanie protokołu z ostatniego głosowania.
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Przewodnicząca Rady Miasta Kielce, pani Joanna Winiarska
Szanowni państwo, szanowny panie Przewodniczący. Podzielam głos Katarzyny
Zapały i bardzo proszę, zanim będzie poddany pod głosowanie wniosek
formalny, proszę o odczytanie protokołu.
Radny Jan Gierada (ad vocem)
Jak można odczytać protokół z głosowania, skoro głosowanie przeprowadzone
zostało źle? Jak, pytam się? Jak zostało źle, to należy go powtórzyć. I tyle. I ja
mam rację. Proszę zapytać radcy prawnego.
Radny Grzegorz Świercz
Szanowni państwo, ja wam współczuję, bo zaczynacie nieszczególnie. Najpierw
się mylicie w datach przy urnach, następnie macie, nie ojej tylko tak. Po drugie
macie swoją Komisję Skrutacyjną i to jest po prostu skandal. Powiem w ten
sposób, ja żądam odczytania protokołu, bo wydaje mi się, że w takim razie
macie coś do ukrycia. Czyżby nie wyszło głosowanie tak jak żeście liczyli, czy
jest coś innego? Jeżeli nie będzie przeczytania tego głosowania, to ja z tego
cyrku wychodzę, ponieważ to nie jest Sejm, to jest Rada Miasta i powinniśmy
szanować. Do tej pory nie było tego typu rzeczy i szanowaliśmy się. Źle się
dzieje i widać teraz dokładnie, jak będzie prowadzona ta większość, tak zwana
panie Gierada, panie radny Gierada, jaka ta większość jest bardzo
demokratyczna. Ja pamiętam rok temu, kiedy powstawała większość. Pamiętam
te krzyki, kiedy to mówiono, jaki to jest brak demokracji. Tylko pamiętajcie, my
proponowaliśmy i Wiceprzewodniczącego Rady państwu, nie chcieliście.
Proponowaliśmy udział w Komisjach Wiceprzewodniczących, nie chcieliście.
My nie jesteśmy opozycją destrukcyjną i nie będziemy takową. Natomiast
żądamy demokracji i uważam, że pan Bogucki ma obowiązek wyjść na tą
mównicę i przeczytać ten protokół. No chyba że coś się tam działo niedobrego,
ale wtedy to tym bardziej. Ja na pewno, w jakimkolwiek głosowaniu następnym
udziału brać nie będę.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Składam wniosek, żeby pani radca prawny wyjaśniła sprawę do końca i bardzo
proszę, żeby mnie nie pouczano, bo już druga osoba z PSL-u próbuje mnie
pouczać. Najpierw pan Dawid na dzisiejszej sesji, teraz pan Świercz. Ja wiem co
mam robić, jakie są moje obowiązki. Bardzo proszę, żeby sprawę wyjaśniła, od
strony prawnej radca prawny. To jest mój wniosek.
Radny Jarosław Karyś
Szanowny panie radny, zwracam się do pana radnego Grzegorza Świercza.
Państwo mieliście okazję zgłosić członka Komisji Skrutacyjnej. Jakoś nie
skorzystaliście z tej okazji. W tej chwili wyrywanie sobie włosów z głowy, że
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nie byliście w stanie kontrolować tego co się dzieje w Komisji Skrutacyjnej, to
jest troszeczkę niepoważne. Jeżeli się obrażacie, to się później nie dziwcie, że
nie potraficie pewnych rzeczy, że tak powiem, zrozumieć.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Poproszę o opinię prawną radcę prawnego.
Dyrektor Wydziału Prawnego, pani Jadwiga Nowak
Witam państwa serdecznie. Jestem, chyba, że tak powiem, przesadną legalistką.
Jeżeli padły tutaj uwagi i wątpliwości, co do samego aktu głosowania, proszę
państwa, powtórzmy to głosowanie. Przy takim przyjęciu, przy ponownym
głosowaniu dla wyeliminowania wszelkich, absolutnie wszelkich wątpliwości,
niedopuszczalne jest czytanie wyników głosowania. Padł wniosek formalny, jak
ja tutaj słyszałam i ten wniosek formalny o ponowne głosowanie należy po
prostu przegłosować.
Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia,
pan Włodzimierz Wielgus
Ja mam pytanie do pani radcy prawnej, czy standardem prawnym jest
powtarzanie głosowania, za każdym razem, bez podania przyczyny formalno prawnej tego, że głosowanie jest nieważne? Bardzo proszę o odpowiedzenie na
to pytanie. Czy będziemy taki standard za każdym razem głosować, jeżeli coś
pójdzie nie tak?
Dyrektor Wydziału Prawnego, pani Jadwiga Nowak
Witam raz jeszcze. Panie radny odpowiadam. Był zarzut, że doszło do złamania
bezpośredniości głosowania. I to nie jest standard, to jest obowiązek, żeby
wszystkie cechy głosowania były zachowane. Tylko tyle w tej mierze.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu, pan Jacek Wołowiec
Szanowni państwo, ja chciałem zwrócić uwagę, pani mecenas, ja szanuję pani
opinię, pani jest osobą super kompetentną, ale chciałem zwrócić uwagę, że pan
Dawid Kędziora nie negował w żaden sposób naruszenia zasad głosowania,
tylko zwrócił uwagę, że tak się nie powinno odbywać. Nikt nie negował, że było
źle oddane głosowanie. Zwróćmy uwagę, to pani Zapała dała kartkę panu
Burzawie, ale ona skreśliła na karteczce, oddała swój głos, a więc uważam, że
nie zostało naruszone prawo i jestem przekonany, że inny radca prawny by
zupełnie inaczej to zinterpretował.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dawid Kędziora
Ja chciałbym tylko zadać pytanie, w uzupełnieniu, ponieważ pani radca tutaj
postawiła tezę, że doszło do złamania zasady bezpośredniości wyborów. Myśmy
tego nie ocenili i pewnie nie jesteśmy właściwym organem aby to oceniać.
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Jeżeli w ten sposób mamy rozstrzygać, to być może tutaj prosiłbym
0 komentarz, kto powinien rozstrzygnąć czy doszło do takiego złamania i jakie
są za to sankcje? Jeżeli zwracam uwagę tylko na to, aby umożliwić koleżance
radnej Zapale głosowanie bezpośrednie poprzez podejście z urną, więc jestem
wstanie zrozumieć też intencje kolegi radnego Kisiela, który złożył taki
wniosek, niemniej jednak nie uznaliśmy tego głosowania za nieważne.
W związku z czym, należy odczytać protokół z głosowania.
Radny Jan Gierada
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeden z poetów: „krytyk i eunuch z tej
samej są parafii, obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi". Radca prawny jest jeden i
wyjaśnił. Zarzut był ewidentny. Czy to jest w formie takiej, czy innej to pan
Dawid Kędziora podniósł, że głosowanie było nieprawidłowe. Zgadzam się
z tym, bo mogło być prawidłowe, gdyby z urną doszedł do pani Zapały
Przewodniczący czy inny z Komisji Skrutacyjnej. Dlatego proponuję przerwać
tą dyskusję, powtórzyć wybory, zajmie to pięć minut, czy dziesięć minut czasu.
Radna Katarzyna Zapala
Panie radny Gierada, naprawdę nie było żadnego zarzutu, bo my sobie ufamy
nawzajem. Była jedynie słuszna sugestia Dawida żeby następnym razem zanieść
do Reginy Zapały tą urnę i ja zgłaszam się na chętną, jako osoba, która się
nazywa tak samo, będę tą urnę nosić. Przeczytajcie ten protokół i idźmy dalej.
No litości. Bądźmy poważni, proszę was.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dawid Kędziora (ad vocem)
Ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi od pani radcy prawnej na swoje pytanie,
a chciałbym tutaj podkreślić, aby ustrzec się takiej ewentualności, że któryś
z radnych zgłosi do Wojewody o uchylenie ważności tej uchwały, ponieważ to
głosowanie dalej uważam za ważne, Komisja Skrutacyjna jest w obowiązku
odczytania jego wyników w sytuacji kiedy moja uwaga, zostanie potraktowana
w kategorii wniosku formalnego radnego Kisiela, to zgodnie z kolejnością, po
odczytaniu należy przegłosować ten wniosek.
Radny Jarosław Karyś
Szanowni państwo zgłaszam wniosek formalny o zakończenie tej dyskusji
1 przejście do głosowania nad wnioskiem, który zgłosił pan kolega radny Piotr
Kisiel. To był wniosek formalny i należy go przegłosować po prostu.
Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska
pani Agata Wojda
Wiedzą wszystkim znaną, choć niewypowiedzianą w postaci przeczytania
protokołu jest fakt, że państwu to głosowanie nie poszło, czyli wynik
głosowania nie pozwolił odwołać Przewodniczącej Joanny Winiarskiej. Więc po
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prostu, po ludzku pytam ile państwu potrzeba czasu, żeby wyśledzić, kto
niewłaściwie zagłosował oraz naprostować tą osobę na właściwe tory myślenia?
My naprawdę cierpliwie zaczekamy.
Przewodniczący Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, pan
Jarosław Machnicki
Wniosek formalny o odczytanie protokołu, a potem przystąpmy do kolejnych
rzeczy i potraktujmy, że głosowanie było pierwsze. Komisja Skrutacyjna uznała
je za ważne w momencie, kiedy zbierała karty do głosowania, kiedy je liczyła,
dopiero uznała nieważne po przeliczeniu. W związku z tym, chcemy się
oficjalnie dowiedzieć, jaki był wynik głosowania i to jest Komisja Skrutacyjna
nam winna. Potem możemy poddawać reasumpcji jeden raz, drugi raz, trzeci raz
i do skutku. Bardzo proszę.
Radny Jan Gierada
Co innego jest reasumpcja głosowania, a co innego jest zarzut formalny.
Pierwszym, który zaskarży do Wojewody będzie Dawid Kędziora. Sam zadaje
tyle pytań i szuka odpowiedzi takiej, żeby był zarzut formalny. Uszanujmy
mądrość radcy prawnego, chyba jest mądrzejsza od nas wszystkich, skoro dwa
razy zabierała głos i mówi, że nie wolno ogłaszać wyników, skoro jest zarzut
niewłaściwości głosowania. Nie wolno. Po prostu nie wolno. Proszę
przegłosować wniosek formalny o przegłosowanie, o powtórce tych wyborów.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Poddaję pod głosowanie wniosek formalny Jarosława Machnickiego. Mam to
prawo zadecydować, decyduję ja. Wniosek formalny Jarosława Machnickiego
proszę o przegłosowanie. W sprawie odczytania protokołu głosowania.
Głosujemy wniosek formalny Jarosława Machnickiego z prośbą o odczytanie
protokołu z głosowania nad odwołaniem pani Przewodniczącej Rady Miasta.
Głosowanie:
Za
-11
Przeciw
-13
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce, nie przyjęła wniosku formalnego radnego Jarosława
Machnickiego.
(około godz. 10.15 opuścili salę obrad i nie powrócili do końca sesji radni:
Dawid Kędziora, Jarosław Machnicki, Grzegorz Świercz, Włodzimierz Wiełgus
i Jacek Wołowiec)
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
W drugiej kolejności wniosek formalny Radnego Piotra Kisiela. Proszę bardzo.
Przegłosujemy. Wniosek formalny o powtórzenie głosowania w sprawie
odwołania pani Przewodniczącej Rady Miasta Kielce.
Głosowanie:
Za
-13
Przeciw
-3
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce, przyjęła wniosek formalny radnego Piotra Kisiela.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Przystępujemy do powtórzenia głosowania. Proszę Komisję Skrutacyjną
o przygotowanie kart do głosowania. Ogłaszam pięć minut przerwy.
Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof
Adamczyk wznowił obrady.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Przypominam, że jeżeli ktoś jest za odwołaniem pani Winiarskiej to stawia
krzyżyk przy słowie „za", jeżeli ktoś jest przeciw, stawia krzyżyk przy głosie
„przeciw", jeżeli ktoś się wstrzymuje to stawia krzyżyk przy słowie
„wstrzymuję się". Żeby nie było wątpliwości, czy ktoś dostał kartę, czy nie
dostał, to będę czytał i każdy dostanie po odczytaniu, kartę do głosowania.
(Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, w porządku alfabetycznym odczytywał
imiona i nazwiska radnych, którym wręczano karty do głosowania.
Rozdano karty do głosowania)
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Jedenaście kart jest niewykorzystanych. Od razu zgłaszam, żeby nie było
wątpliwości.
Jak jesteście państwo gotowi, to proszę bardzo.
(Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w porządku alfabetycznym odczytywał
imiona i nazwiska radnych, którzy po wyczytaniu wrzucali karty do urny.
Zebrano karty do głosowania)
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Czy jest ktoś na sali, z radnych, kto nie oddał głosu? Nie ma. Poprosimy
o przerwę.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Ogłaszam pięć minut przerwy na przeliczenie głosów.
Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof
Adamczyk wznowił obrady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki odczytał
protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu
5 stycznia 2016 roku do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie
odwołania Joanny Winiarskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Kielce,
(dokument stanowi załącznik do protokołu z sesji)
W wyniku głosowania tajnego stosunkiem głosów:
Za
-13
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o odwołaniu Joanny Winiarskiej z funkcji
Przewodniczącej Rady Miasta Kielce.
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/336/2016 z dnia 5 stycznia 2016
roku w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miasta Kielce.
Radna Joanna Winiarska
Szanowni państwo, pragnę gorąco podziękować wszystkim tym, którzy podczas
minionego roku, kiedy miałam przyjemność pełnić funkcję Przewodniczącej
Rady Miasta Kielce okazali mi chęć współpracy. Dziękuję wam, to był
wspaniały rok.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Przystępujemy do podjęcia uchwały potwierdzającej wyniki głosowania...
Głosy z sali: odczytuje się uchwałę, nie głosuje się uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk

Czyli jest odczytana, tak że w tym momencie...
Na pewno pani prawnik? Proszę panią prawnik o głos.
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Dyrektor Wydziału Prawnego, pani Jadwiga Nowak z sali
Akt głosowania mamy za sobą. Głosowanie zostało oddane. W zasadzie,
odwołanie już ma miejsce. Natomiast ta uchwała ma tylko charakter
deklaratoryjny. Stwierdza fakt. Wystarczy ją odczytać.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
odczytał treść uchwały Nr XIX/336/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie
odwołania Przewodniczącej Rady Miasta Kielce.
Do pkt. 6

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta
Kielce.
Radny Jarosław Karyś
Chciałbym zgłosić kandydaturę Dariusza Kozaka na Przewodniczącego Rady
Miasta Kielce. Dariusz Kozak jest radnym trzeciej kadencji, to człowiek,
którego wszyscy znamy, znamy jego dokonania jeżeli chodzi o pracę
społecznikowską, jeżeli chodzi o pracę w Radzie. W ciągu tych dziewięciu i pół
roku, w tej chwili, pokazał, że jest w stanie zarówno reprezentować
mieszkańców miasta, jak i reprezentować nas jako radnych. Jest aktualnie
szefem Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Myślę jednak, że jako
Przewodniczący Rady Miasta będzie godnie reprezentował całą Radę i będzie
dobrym, a nawet bardzo dobrym Przewodniczącym, który będzie kontynuował
szczytne jakby, można powiedzieć dziedzictwo poprzednich przewodniczących.
Jest wiele osób, o których w tej chwili można by powiedzieć, albo nawet
należałoby powiedzieć bardzo dużo. Radny Dariusz Kozak nie należy do tych
osób, dlatego, że myślę, że wszyscy go doskonale znamy i wszyscy wiemy jakie
posiada przymioty i zalety. Dlatego też zgłaszam jego kandydaturę i proszę
państwa o zaopiniowanie tejże kandydatury.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Czy są inne kandydatury z sali? Nie ma. Czy radny Dariusz Kozak wyraża
zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego?
Radny Dariusz Kozak
Wyrażam zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Proszę Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do procedury. Ogłaszam pięć minut
przerwy.
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Po przerwie Wiceprzewodniczący
Adamczyk wznowił obrady.

Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie wyników
głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Rozumiem, że jeszcze nie wynik głosowania, tylko najpierw akt głosowania
będzie, tak panie Przewodniczący?
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Tak jest. Akt głosowania. Proszę bardzo.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Proszę rozdawać, w kolejności jak czytam.
(Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, w porządku alfabetycznym
imiona i nazwiska radnych, którym wręczano karty do głosowania.
Rozdano karty do głosowania)

odczytywał

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Sześć kart jest niewykorzystanych. Nieobecni są radni. Rozpoczynamy akt
głosowania.
(Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w porządku alfabetycznym odczytywał
imiona i nazwiska radnych, którzy po wyczytaniu wrzucali karty do urny.
Zebrano karty do głosowania)
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Ogłaszam pięć minut przerwy.
Po przerwie Wiceprzewodniczący
Adamczyk wznowił obrady.

Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
Jest już Komisja Skrutacyjna. Proszę pana Przewodniczącego o odczytanie
protokołu.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki odczytał
protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu
5 stycznia 2016 roku do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru
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Dariusza Kozaka na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Kielce, (dokument
stanowi załącznik do protokołu z sesji)
W wyniku głosowania tajnego stosunkiem głosów:
Za
-13
Przeciw
-6
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o wyborze Dariusza Kozaka na funkcję
Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/337/2016 z dnia 5 stycznia 2016
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
odczytał treść uchwały Nr XIX/337/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

Do pkt. 7
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Krzysztof Adamczyk
przekazał prowadzenie Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce, panu
Dariusz Kozakowi.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Zanim przejdziemy do dalszego procedowania, kilka słów. Powinienem się
cieszyć, aczkolwiek moja radość jest niepełna. Ograniczę się do kilku
stwierdzeń. Mam nadzieję, że mimo wszystko swoją dotychczasową pracą
w Radzie Miasta, w poszczególnych Komisjach, udowodniłem, że jestem
w stanie współpracować ze wszystkimi, niezależnie od opcji. Dołożę wszelkich
starań, żeby dobrze postrzegano przewodniczenie obrad pod moim
przewodnictwem. Mimo wszystko, mam nadzieję, że jak opadną już emocje,
będziemy w stanie wszyscy współpracować, nie dla samych siebie, ale dla dobra
kielczan, bo oni tego od nas oczekują. Dziękuję bardzo.

Do pkt. 8 i 9
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Teraz nastąpi przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie
radnego Krzysztofa Adamczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kielce. Proponuję, jeżeli nie ma innych wniosków, by Komisja Skrutacyjna,
która obradowała w dotychczasowym składzie była również Komisją
Skrutacyjną do kwestii odwołania Przewodniczącego Adamczyka.
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Czy są jakieś inne głowy? Nie ma. Wobec tego proszę Komisję Skrutacyjną
o przygotowanie kart do głosowania. Ogłaszam pięć minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Czytamy w kolejności alfabetycznej, Znowuż karty do głosowania w sprawie
odwołania radnego Krzysztofa Adamczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kielce. Przypominam, że w odpowiedniej kratce wpisujemy: jeśli
jesteśmy za to stawiamy krzyżyk przy „za", jeżeli przeciw, to „przeciw", jeżeli
wstrzymuje się to „wstrzymuję się".
(Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, w porządku alfabetycznym odczytywał
imiona i nazwiska radnych, którym wręczano karty do głosowania.
Rozdano karty do głosowania)
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Siedem kart niewykorzystanych.
(Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w porządku alfabetycznym odczytywał
imiona i nazwiska radnych, którzy po wyczytaniu wrzucali karty do urny.
Zebrano karty do głosowania)
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak ogłosił
pięciominutową przerwę do czasu zakończenia obrad Komisji Skrutacyjnej.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki odczytał
protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu
5 stycznia 2016 roku do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie
odwołania Krzysztofa Adamczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Kielce, (dokument stanowi załącznik do protokołu z sesji)
W wyniku głosowania tajnego stosunkiem głosów:
Za
-13
Przeciw
-5
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o odwołaniu Krzysztofa Adamczyka z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.

22

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/338/2016 z dnia 5 stycznia 2016
roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak odczytał treść
uchwały Nr XIX/338/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie odwołania
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.

Do pkt. 10
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Przechodzimy do punktu: wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
Proszę wobec tego o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego
rady Miasta Kielce.
Radny Witold Borowiec
Panowie Prezydenci, Panie Przewodniczący, w imieniu Klubu Porozumienie
Samorządowe Wojciech Lubawski zgłaszam na tą funkcję radnego Roberta
Siejkę. Robert Siejka jest już czwartą kadencję radnym Rady Miasta i należy do
wyróżniających się radnych. Jest bardzo inteligentny, pracowity. Myślę, że
lepiej późno niż wcale, że dostrzegliśmy jego zalety. Myślę, że bardzo dobrze
się sprawdzi.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Czy są kolejne kandydatury? Nie widzę. Wobec tego pytam radnego Roberta
Siejkę, czy wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kielce?
Radny Robert Siejka
Wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Wobec tego proszę teraz Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania. Ogłaszam pięć minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Przystępujemy do procedury głosowania w sprawie wyboru pana Roberta Siejki
na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
(Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, w porządku alfabetycznym odczytywał
imiona i nazwiska radnych, którym wręczano karty do głosowania.
i
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Rozdano karty do głosowania)
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Sześć kart jest oddanych z powrotem.
Przystępujemy do aktu głosowania.
(Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w porządku alfabetycznym odczytywał
imiona i nazwiska radnych, którzy po wyczytaniu wrzucali karty do urny.
Zebrano karty do głosowania)
Przewodniczący Rady
pięciominutową przerwę.

Miasta

Kielce,

pan

Dariusz

Kozak ogłosił

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki odczytał
protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu
5 stycznia 2016 roku do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru
Roberta Siejki na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce,
(dokument stanowi załącznik do protokołu z sesji)
W wyniku głosowania tajnego stosunkiem głosów:
Za
-13
Przeciw
-6
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o wyborze Roberta Siejki na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/339/2016 z dnia 5 stycznia 2016
roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Szanowni państwo, zanim odczytam treść uchwały, bo w tak zwanym
międzyczasie wpłynęły do mnie dwa wnioski. Jeden od pana Roberta Siejki,
drugi od pana Władysława Burzawy. Wniosek Roberta Siejki dotyczący:
- rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Kielce;
- rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce.
Proszę o zabranie głosu pana Roberta Siejkę.
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Robert Siejka
Dziękuję panie Przewodniczący. Przede wszystkim chciałem serdecznie
podziękować za zaufanie i za wybór. Postaram się, żebyście państwo tego
wyboru nie żałowali. Jednocześnie przed głosowaniem złożyłem na ręce pana
Przewodniczącego rezygnacje z przewodnictwa i członkostwa w Komisji
Rewizyjnej. Jak wszyscy wiemy, te dwie funkcje w Radzie się wykluczają i nie
można pełnić jako Wiceprzewodniczący funkcji członka nawet, Komisji
Rewizyjnej. Stąd taki mój wniosek i zapewne będzie porządek obrad dzisiaj
przez wnioskodawców o te kwestie poszerzony. Jednocześnie chciałem
podziękować za ten rok pracy w Komisji Rewizyjnej, to jest trudna Komisja
i wszyscy członkowie tej Komisji doskonale sobie z tego zdają sprawę,
i wszystkim członkom Komisji serdecznie dziękuję za ten rok, pracownikom
Biura Rady, przede wszystkim za pomoc, a w szczególności pani Eli Pytel.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
W związku z wnioskiem pana Roberta Siejki ogłaszam piętnaście minut
przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał:
- w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kielce;
- w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Kielce.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce:
Głosowanie:
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o poszerzeniu porządku obrad o punkt:
podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
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Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kielce:
Głosowanie:
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o poszerzeniu porządku obrad o punkt:
podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kielce.

Do pkt. 11
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Roberta
Siejki z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/340/2016 z dnia 5 stycznia 2016
roku w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kielce.

Do pkt. 12
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania radnego ze
składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce. Projekt dotyczy radnego
Roberta Siejki.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
-1
- brak

/*
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/341/2016 z dnia 5 stycznia 2016
roku w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Kielce.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak odczytał treść
uchwały Nr XIX/339/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Zapraszam pana Wiceprzewodniczącego Roberta Siejkę do stołu prezydialnego.

Do pkt. 13 i 14
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku
o odwołanie radnego Dawida Kędziory z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Kielce.
(Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, w porządku alfabetycznym odczytywał
imiona i nazwiska radnych, którym wręczano karty do głosowania.
Rozdano karty do głosowania)
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Sześć głosów nierozdanych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Przystępujemy do aktu głosowania.
(Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w porządku alfabetycznym odczytywał
imiona i nazwiska radnych, którzy po wyczytaniu wrzucali karty do urny.
Zebrano karty do głosowania)
Przewodniczący Rady
pięciominutową przerwę.

Miasta

Kielce,

pan

Dariusz

Kozak ogłosił

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki odczytał
protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu
5 stycznia 2016 roku do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie
odwołania Dawida Kędziory z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kielce, (dokument stanowi załącznik do protokołu z sesji)
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W wyniku głosowania tajnego stosunkiem głosów:
Za
-13 "
Przeciw
-6
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o odwołaniu Dawida Kędziory z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/342/2016 z dnia 5 stycznia 2016
roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak odczytał treść
uchwały Nr XIX/342/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie odwołania
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.

Do pkt. 15
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Przechodzimy do kolejnego punktu w porządku obrad:
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
W związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatur na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.

wybór
funkcję

Radny Witold Borowiec
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu Klubu Porozumienie
Samorządowe Wojciech Lubawski zgłaszam radnego Władysława Burzawę na
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce. Radny Władysław
Burzawa jest już piątą kadencję radnym naszego miasta. Dwie kadencje, z tego
co pamiętam był Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej. Znany
jest z inicjatyw społecznych na terenie miasta. Z tych dzisiejszych wyborów
wynika, że kierujemy się dzisiaj dużym doświadczeniem, bo poprzedni
kandydaci, to trzy kadencje, cztery, a Władysław Burzawa należy do radnych
o jakby najdłuższym stażu. Myślę, że to dobrze wróży, bo oprócz tego wieku,
bycia radnym to również ich duże zaangażowanie, umiejętności, myślę, że
znakomicie zostaną wykorzystane dla naszego miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Mam pytanie do radnego Władysława
Burzawy,
czy
wyraża
zgodę
na
kandydowanie
na
funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce?
Radny Władysław Burzawa
Tak. Wyrażam zgodę.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo. Proszę pana Przewodniczącego o przeprowadzenie wyborów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Rozdajemy karty do głosowania.
(Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, w porządku alfabetycznym odczytywał
imiona i nazwiska radnych, którym wręczano karty do głosowania.
Rozdano karty do głosowania)
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Sześć kart niewykorzystanych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki
Rozpoczynamy akt głosowania.
(Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w porządku alfabetycznym odczytywał
imiona i nazwiska radnych, którzy po wyczytaniu wrzucali karty do urny.
Zebrano karty do głosowania)
Przewodniczący Rady
pięciominutową przerwę.

Miasta

Po przerwie Przewodniczący
wznowił obrady.

Kielce,

pan

Dariusz

Kozak ogłosił

Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Bogucki odczytał
protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu
5 stycznia 2016 roku do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru
Władysława Burzawy na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce,
(dokument stanowi załącznik do protokołu z sesji)
W wyniku głosowania tajnego stosunkiem głosów:
Za
-13
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce zdecydowała o wyborze Władysława Burzawy na funkcję

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/343/2016 z dnia 5 stycznia 2016
roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
29

Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Wpłynęło do mnie pismo Władysława Burzawy, poparte wnioskiem
wnioskodawców dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, dotyczące rezygnacji z dniem
dzisiejszym Władysława Burzawy z pracy w Komisji Rewizyjnej.
Radny Jan Gierada
Panie Przewodniczący, chciałem zapytać, czy radni nieobecni od niedawnego
czasu, podali przyczynę że opuścili salę? Czy nie?
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Odpowiedź moja brzmi: nie.
Radny Jan Gierada
Dziękuję. Chciałem wiedzieć.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
U mnie się nie zwalniali, być może u pani Joanny Winiarskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za
wybór i postaram się państwa nie zawieść. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
W związku z tym wnioskiem poddam pod głosowanie wniosek o rozszerzenie
porządku obrad o punkt: podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze
składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce.
Głosowanie:
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o poszerzeniu porządku obrad o punkt:
podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kielce.
Do pkt. 16

Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania radnego ze
składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce. Projekt dotyczy radnego
Władysława Burzawy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/344/2016 z dnia 5 stycznia 2016
roku w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Kielce.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Wracając do głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Kielce, odczytam treść uchwały.
(Przewodniczący Rady Miasta Kielce odczytał treść uchwały Nr XIX/343/2016
z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Kielce.)
Zapraszam pana Wiceprzewodniczącego Burzawę do stołu prezydialnego.
Radny Witold Borowiec
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w nawiązaniu do pytania radnego Jana
Gierady, poproszę o sprawdzenie listy obecności, bo nie może być tak, że jest
obrażanie na to, że jest się w mniejszości. My otrzymujemy diety za naszą
pracę. Bardzo proszę, jest możliwość sprawdzenia od której godziny nie ma tych
radnych. Nie powinni otrzymać za to wynagrodzenia.
Radna Katarzyna Zapała
Ja bym chciała uświadomić tu wszystkich obecnych radnych, że radny nie musi
dawać żadnych usprawiedliwień i tłumaczeń, jeżeli go nie ma na sesji. Po prostu
może nie móc być. To jedno. Dwa. Mamy, znamy doskonale ten system, jestem
pewna, że on zarówno działał za czasów kiedy Przewodniczącym był Tomasz
Bogucki, działał kiedy była Joanna Winiarska i działać będzie kiedy jest Dariusz
Kozak. Tu mam pewność i zaufanie wielkie do Przewodniczącego. Natomiast
ja, korzystając z okazji że jestem przy głosie, panie Przewodniczący, ponieważ
zmieniła się władza, a to Przewodniczący przede wszystkim prowadzi prace
Rady i ustala terminy, ja ponawiam swój wniosek o przesunięcie sesji, która
została wstępnie, przez poprzednią Przewodniczącą przesunięta już, mówię
o sesji z 14 stycznia. Wniosek złożyłam na piśmie. Pewnie on zostanie
załączony do protokołu poprzedniej sesji. Otóż kilka miesięcy temu, na dzień
14 stycznia, mniej więcej w tej okolicy, mam wyznaczoną operację. Ponieważ
zdarzało się w tej Radzie Miasta, że terminy sesji były przesuwane na prośbę
radnych li tylko z powodów na przykład wyjazdów wakacyjnych, tak proszę
o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby i umożliwienie mi normalnej
pracy, brania udziału w sesji, którą proszę o przesunięcie na późniejszy termin.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Wezmę oczywiście uwagi pani radnej pod uwagę.
^
Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska
pani Agata Wojda
Ja oczywiście bardzo gorąco popieram apel pana radnego Borowca. Ja się
bardzo cieszę, że państwo zaczęli w końcu tak sumiennie podchodzić do swoich
obowiązków, bo przypomnę, że w poprzedniej kadencji to państwo podczas
sesji Rady Miasta urządzali sobie spacery po Urzędzie Miasta załatwiając nie
wiem czy swoje sprawy, czy sprawy mieszkańców. Ja gorąco apelowałam, żeby
sprawdzać listę obecności, cieszę się, że w końcu to dotarło i że wszyscy
będziemy bardzo poważnie podchodzić do wykonywania swoich obowiązków.

Radny Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, panowie Wiceprzewodniczący, ja nie miałem okazji
pogratulować wam wyboru, robię to teraz, licząc na to, że będzie pozytywna
zmiana w Radzie. To po pierwsze. Po drugie, słuchając tego, co miała do
powiedzenia pani radna Katarzyna Zapała, chciałbym w ślad za tym, co
usłyszałem, jakie pouczenie usłyszałem od pana radnego Kędziory, powtórzyć
za nim: „Panie Przewodniczący - tak do mnie mówił, to ja powiem tak - pani
radna, to jest wyłączna kompetencja Przewodniczącego Rady Miasta, ustalać
termin sesji".
Radna Katarzyna Zapała ad vocem
Panie radny Bogucki, no właśnie wiem i dlatego tą prośbę, w formule wniosku
nawet, a jeszcze na piśmie złożę, właśnie do Przewodniczącego Rady Miasta
Kielce.
Radny Jan Gierada
Ja ucząc się od mojej młodszej koleżanki Kasi Zapały, powtarzam jej słowa, że
sesja Rady Miasta może się odbyć również bez pani.
Radna Katarzyna Zapała z sali
Ale będzie mi przykro Janku.
Radny Jan Gierada
A mnie nie.
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Do pkt. 16
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XIX sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 5 stycznia 2016 roku.
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