Protokół Nr XLIII/2017
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu l czerwca 2017, w godz. 8.05 - 9.14
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. Wszyscy
obecni.

Do pkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram XLIII sesję Rady Miasta Kielce w dniu l czerwca 2017 roku.
Uczcijmy minutą ciszy pamięć śp. Pawła Pierścińskiego laureata Narody
Miasta Kielce za rok 2006, jednego z najbardziej cenionych polskich
fotografów, publicystę, animatora kultury i działacza społecznego, twórcę
Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.
Dziękuję.
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 24 maja 2017 roku porządek obrad, a także projekty uchwał,
będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich
porządkiem.

Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem
wpłynęły wnioski Pana Prezydenta o dokonanie zmian w porządku obrad
dzisiejszej Sesji, a mianowicie:
I.

wprowadzenie do porządku obrad:
1) autopoprawki Nr l do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045,
2) autopoprawki Nr l do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.
3) autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045,
4) autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
5) projektu uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Dom Kultury „Zameczek" w Kielcach;
6) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny
i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2017-2019.
Czy są inne wnioski do porządku obrad.
Nie widzę.
Poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian
w porządku obrad dzisiejszej sesji.
I.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr l do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045.
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki nr l do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045.
II.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr l do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2017 rok.
Głosowanie:
Za
-25

Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki nr l do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.
III. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045.
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045.
IV. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2017 rok.
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.
V.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom
Kultury „Zameczek" w Kielcach.
Głosowanie:

Za

-25

Przeciw

- brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Dom Kultury „Zameczek" w Kielcach.

VI.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy
Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2017-2019.
Głosowanie:

Za

-25

Przeciw

- brak

Wstrzymało się

- brak.

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju
Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2017-2019.

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
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad, uwzględniający zmiany.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 18
maja 2017 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Sprawozdanie z efektów pracy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w
Kielcach za rok 2016.

7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017 - 2045, z autopoprawką i autopoprawką Nr2;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017
rok, z autopoprawką i autopoprawką Nr 2;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i
nadania j ej statutu;
4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 28 im. Żołnierzy 4 Pułku Piechoty „Czwartaków" w
Kielcach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. Żołnierzy 4 Pułku Piechoty
„Czwartaków" w Kielcach;
5) w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom
Kultury „Zameczek" w Kielcach.
6)w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w
Kielcach o charakterze użyteczności publicznej;
7) w sprawie wyrażenia opinii na zmianę nazwy przystanków kolejowych na
terenie Kielc;
8) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic: Malików,
Szajnowicza-Iwanowa i Grunwaldzkiej oraz zmiany przebiegu ulicy
Malików;
9) w sprawie zaliczenia do kategorii drów gminnych ulic: Piekoszowskiej,
Żytniej, Ogrodowej i Seminaryjskiej oraz ustalenia ich przebiegu;
10) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Świerkowej (dz. 1739/160);
11) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy
ulicy Magazynowej (dz. nr 195/2);
12) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Sandomierskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
13) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Starej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
14) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Bukowej (wg ewidencji gruntów m. Kielce przy ul. Warszawskiej) oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
15) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gm.
Chmielnik;
16) w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Kielcach oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;

17) w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta
Kielce z 22 marca 2017 r. dotyczącego zatwierdzenia i wprowadzenia
dokumentu „Plan działania dla Miasta Kielce bazujący na jego potencjale
endogenicznym";
18) w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy
Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2017-2019;
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10.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 18 maja 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 18 maja 2017 roku.
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
— brak
Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła
się w dniu 18 maja 2017 roku.

Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję, że interpelacje między sesjami złożyli Radni:
- Regina Zapala,
- Tadeusz Kozior.

Do pkt 5
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę teraz Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego o przedstawienie
informacji o pracy między sesjami.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
W okresie od informacji złożonej na sesji
w dniu 18 maja 2017 r. wydałem:

Rady

Miasta

Kielce

I. 53 zarządzenia dotyczące:
1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce
na2017rok- N r l 7 6 / 2 0 1 7 ,
2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 rok
_ Nr 174/2017, Nr 177/2017
~~
»

3. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - Nr 173/2017?
4. ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu
pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 2017 r. przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty uprawnione - Nr 179/2017)
5. ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza
na terenie Miasta Kielce - Nr 180/20n,
6. wprowadzenia zmian w składzie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach - Nr 172/20179
7. ustalenia zasad wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu kosztów
zastępstwa-Nr222/2017,
8. prawidłowego działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania
Zarządzania Miastem OT AGO w Urzędzie Miasta Kielce - Nr224/2017,
9. pozbawienia stypendium sportowego przyznanego w roku 2017
za osiągnięte wyniki sportowe oraz zmiany zarządzenia w sprawie
przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
wroku2016- N r l 7 8 / 2 0 1 7 ,

10. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia

konkursu

na kandydata na stanowisko dyrektora:
a) Przedszkola Samorządowego nr: 2, 5, 6, 9, 18, 22, 24, 25, 27, 26,
79

30

35

39

42

43 — Nr

183/2017

'

184/2017

Nr

'

Nr

185/2017, Nr 189/2017,

Nr 190/2017, Nr 195/2017, Nr 196/2017, Nr 197/2017, Nr 200/2017, Nr 201/2017, Nr 206/2017,
Nr 207/2017, Nr 211/2017, Nr 212/2017, Nr 216/2017, Nr 217/2017

b) Szkoły Podstawowej nr: 12, 18, 19, 23, 25, 31, 32, 34, 33, 39
_ Nr 186/2017, Nr 187/2017, Nr 191/2017, Nr 198/2017, Nr 202/2017, Nr 208/2017, Nr 209/2017,
Nr 218/2017, Nr 219/2017, Nr 220/2017
Nr 199/2017

c) Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej ,
d) Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle
Chorych- Nr205/2017 ,
e) Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 - Nr213/2017ł
f) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr l i nr 2 - Nr 188/2017'Nr 192/2017,
g) Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika - Nr 193/2017,
h) Zespołu Szkół Elektrycznych - Nr 194/2017'
i) Zespołu Szkół Ekonomicznych - Nr 203/2017'
j) Zespołu Szkół Mechanicznych - Nr 204/2017'
k) Świetlicy Wspierające - Integrującej „PLUS" - Nr2IO/2017 '
1) Zespołu Szkół Zawodowych nr l - Nr 214/2017'
m) Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych - Nr215/2017'
11. powołania komisji:
a) do protokolarnego
przekazania
schodów,
zlokalizowanych
Nr 175/2017
w Kielcach przy Alei Legionów ,
b) do spraw przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
za2016r.- N r 2 2 1 / 2 0 1 7 ,
c) do protokolarnego przekazania prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicy Karola
Olszewskiego i Hubalczyków oraz prawa własności wzniesionych
na niej budynków- N r 2 2 3 / 2 0 1 7 ,
12. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) Lecha- Nrl81/2017 ,

b) Jagiellońskiej- Nrl82/2017 ,
II. 4 decyzje i 2 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 17 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce.
Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Panie Prezydencie bardzo dobrze, że Pan już wrócił. Wiem, że urlop należy się
każdemu i Panu również. Natomiast ten Pana urlop w kontekście tego co działo
się w Kielcach, był wyjątkowo niefortunny, trochę w myśl zasady : kota nie ma i
myszy harcują. Harce jakie odstawiali tutaj Pana urzędnicy w ubiegłym
tygodniu budziły bardzo duże zdziwienie i to nie tylko nasze w Kielcach ,ale nie
przesadzając chyba, emocje w mediach ogólnopolskich odbiły się szerokim
echem w całej Polsce, oczywiście nie zdziwi pana Prezydenta to, że mam na
myśli całe ubiegło tygodniowe zamieszanie wokół festiwalu, który miał się w
Kielcach odbyć. Dziś wiemy, że się pewnie nie odbędzie a może się odbędzie,
czyli wiemy tyle dokładnie co przez ostatni tydzień. Panie Prezydencie
sekwencja zdarzeń była dość zaskakująca. Myślę, że warto sobie pokrótce tutaj
przywołać i przypomnieć i też skonkludować to takim jednym konkretnym
pytaniem, które mam do pana Prezydenta. Zaczęło się to w poniedziałek
wieczorem w ubiegłym tygodniu dziwnym wpisem pana posła Tarczyńskiego,
który zakomunikował, że dał radę przenieść festiwal opolski do Kielc. Wtedy
wody w usta nabrali Pana urzędnicy, którzy nie chcieli komentować sprawy, ale
sugerowali ,że coś jest na rzeczy. O tym, że coś było na rzeczy świadczą też
fakty, które moim zdaniem bardzo jasno mówią o tym, że owszem był
planowany w Kielcach festiwal w czasie kiedy miał się odbyć odwołany
festiwal opolski czyli 10 czerwca. Rozumiem ,że była to bardzo duża presja na
osobę pana prezesa Kurskiego żeby zachować twarz i w tym okresie jednak coś
zorganizować. Oczywiści z pomocą przyszły Kielce. We wtorek już
w ubiegłym tygodniu Pana urzędnicy podjęli działania żeby czyście kalendarz
na Kadzielni, żeby telewizja mogła ewentualnie 10 czerwca ze swoim
wydarzeniem tutaj wejść, chociaż wszyscy łapali się za głowę i mówili,
że zorganizowanie imprezy na taką skalę jaką się mówiło jest ze względów
logistycznych i organizacyjnych niemożliwe. Wtedy w tym okresie pojawiły się
też komentarze innych samorządowców namawianych do tego, żeby festiwal
zorganizować u nich. Powiem tak komentarze, że samorządowcy nie chcą brać
udziału w tej szopce, były najbardziej eleganckie, bo było w tym też sporo
przyzwoitości i solidarności, ale nie będę ich przywoływać tutaj W piątek było
apogeum, kiedy z dumą pan Prezydent Sygut ogłosił- to są słowa pana Syguta,

że wraz z TYP Kielce organizują Koncert Polskiej Muzyki i Piosenki, nawet pan
Prezydent mówił o podziale kompetencyjnym, że Kielce odpowiadają za
logistykę TYP za część artystyczną, to było jasne potwierdzenie faktu dogadania
się z TYP na temat organizacji koncertu. Ze zdziwieniem przyjęłam objaśnienia
na wtorkowej konferencji, że to było tylko zgłoszenie imprezy masowej i tak
naprawdę nikt nie mówił o koncercie, który odbędzie się w Kielcach. Pan
prezydent Sygut jasno z dumą ten koncert 10 czerwca w Kielcach ogłosił, co
prawda ten piątek był bardzo emocjonujący, bo zwroty akcji były bardzo
szybkie, bo członek zarządu TYP po południu dementował te informacje, potem
twierdził, że się pomylił i ją potwierdził. Natomiast przez weekend zostaliśmy
z takim przekonaniem, że ten festiwal się odbędzie z zapowiedzią wizyty pana
prezesa Kurskiego tutaj. I nastąpił ten tydzień, oczywiście efekt spodziewany,
bo to, że koncert się nie odbędzie to raczej było do przewidzenia. To, że
najedliśmy się wstydu też zdecydowanie- mówię to bez satysfakcji, ale
wystarczyło przejrzeć nie tylko media społecznościowe, ale w ogóle media,
które pisały o Kielcach, jako alternatywie dla Opola. Przez ten cały tydzień nikt
z Pana urzędników nie występował, nie dementował publicznie nie mówił, że
Kielce nie są zainteresowane takim rozwiązaniem. I tak naprawdę ratowaniem
honoru mówię w cudzysłowie Telewizji Polskiej. Wtorkowa konferencja
prasowa, która moim zdaniem właściwie nie wiem, po co była, to była taka
wizyta krajoznawcza pana Prezesa Kurskiego i komplementowaniem Kadzielni
uważam, że słuszne -wiemy, że jest świecką świątynią, w której dokonuje się
komunia artystyczna. Myślę, że panu prezesowi Kadzielnia się spodobała,
bo chyba każdemu, kto na niej się gości to się podoba. Natomiast
nie dowiedzieliśmy się kompletnie nic, co prawda pan prezes Kurski przedstawił
jakąś wizję koncertu, który miał by się w Kielcach odbyć, szczerze mówiąc
żywcem przeniesiony z koncertu opolskiego z ubiegłego roku, bo pan prezes
Kurski mówił o muzyce głównego nurtu z dodatkiem muzyki alternatywnej,
czyli dokładnie to, co się odbyło w zeszłym roku w Opolu. Przypomnę, że
w zeszłym roku w Opolu gościł Koncert Muzyki Alternatywnej właśnie z tymi
artystami, którzy nie występują w głównych mediach. Polecam świetny koncert
można sobie zobaczyć. Więc pan prezes Kurski zapowiedział podobną formułę
w Kielcach, czyli tą formułę opolską z ubiegłego roku. Wiem, że zawarliście
Państwo ustne porozumienie, podpisaliście Państwo ustny list intencyjny.
Pytanie moje jest takie: kiedy możemy się spodziewać jakichkolwiek konkretów
w tej sprawie?.
Myślę, że Pan precyzyjnie tutaj nie poda mi szczegółów,
natomiast pytanie, które Panu zadam jest mi Pan w stanie odpowiedzieć:
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kto wystąpił z inicjatywą zorganizowania tego koncertu? Czy to Miasto
zaproponowało TYP przeniesienie koncertu do Kielc? Czy TYP zwróciła się do
Miasta? Czy może to były działania osób trzecich? Czytając wpis pana posła
Tarczyńskiego też twierdzę, że takie rozwiązanie było możliwe. Panie
Prezydencie proszę o precyzyjną odpowiedź, bo rozumiem, że Pana zdaniem nie
mamy się, czego wstydzić - a to jest wręcz sukces dla Kielc, którą starają się
wykorzystać (swoją szansę). Komu ten sukces „rzekomy" mamy przypisywać?
Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Szanowni Państwo. Panie Prezydencie, podpisując się pod pytaniem, które
zadała radna Agata Woj da chciałbym jeszcze kilka innych aspektów poruszyć
z tego co się działo w tym ostatnim tygodniu, a dotyczyło przed wszystkim
zwłaszcza promocji Kielc. Dlatego, że bez wątpienia Kielce stały się obiektem
drwin, kpin i tworzony był wizerunek tak naprawdę przez kolejny element
miasta absurdów. Ten cały wizerunek został ściągnięty na Kielce - nie mówię,
że ten wizerunek został stworzony przez urzędników Prezydenta czy przez Pana.
Bo być może wina leży tylko i wyłącznie po stronie TYP . Mam pretensję
0 to, że ten cały kryzys, ten cały chaos i bałagan został ściągnięty do naszego
Miasta i rzutuje na wizerunek naszego Miasta. Wiem uprzedzając może też
odpowiedź, że taki festiwal w Kielcach jest potrzebny, że Opole to była fajna
marka. Tak to była dobra marka i fajny festiwal, dopóki nie został zaorany
wydarzeniami w Opolu i konfliktem TYP pomiędzy artystami. Jest
to całkowicie niepotrzebne, żeby taki wizerunek takiego festiwalu ściągać
do Kielc. Dlatego, że łatwiej jest chyba, na pewno zbudować od początku
festiwal w Kielcach całkiem przyzwoity i taki, który by dawał dodatkowe
wartości w postaci wartości artystycznych czy marketingowych dla miasta, niż
brać festiwal z dobrodziejstwem inwentarza, którego to inwentarzem jest jeden
wielki kryzys i kłótnia. Dlatego tak jak mówię, podpisuję się pod pytaniem
zadanym przez radną Agatę Woj de a na dodatek apeluje do Pana rozsądku
1 urzędników odpowiedzialnych za promocję aby w przyszłości, większą troską
darzyć wizerunek naszego Miasta i rozpatrywać sytuacje kryzysowe tak, żeby
można ich było unikać .Dziękuje bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Wysłuchaliśmy z jednej strony sprawozdanie pani Agaty Wojdy co się działo
w ostatnim tygodniu, ale my to sprawozdanie znamy z mediów, może pani
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Agata zna lepiej. Proszę Państwa jak jest wojna cierpią wszyscy. Oczywiście
gdyby ten festiwal był zaklepany ,przeniesiony z Opola to też byłaby zazdrość
wielu miast, plucie, że akurat Kielce mieszają się w sprawy polityczne,
bo przecież nie jesteśmy dziećmi żebyśmy nie wiedzieli o co chodzi w tym
Opolu, miedzy Prezydentem a panem przewodniczącym TYP Kurskim. Dlatego
dziwię się, że wypowiadamy się w sensie negatywnym jaki to straszny
wizerunek straciły Kielce. Nic nie straciły, to są wstępne rozmowy. Dziwię się
też, że niefortunnie wyjechał Prezydent na urlop .Też ma planowane, też ma
zapłacone, ma zapłacony samolot itd. Nie mógł przewidzieć, że Opole będzie się
żarło z Kurskim, zrezygnują z festiwalu i być może Kielce go wezmą, wezmą
w innej formie tak jak pisze prasa .Bo nie można jechać na każdego z góry,
że straszna rzecz się stała dla Kielc i Kielce straciły wizerunek. Nic nie straciły
a zyskały moim zdaniem.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Szanowni Państwo, najwięcej wiedzy mam z mediów na temat tego całego
wydarzenia. Jestem absolutnie przekonany, że ta wiedza jest zupełnie inna,
bo czytamy pewnie inne media i oglądamy inne media i słuchamy inne media.
Powiem tak, zapytanie było nie bezpośrednio od pana Kurskiego, ale z Telewizji
Polskiej było zapytanie do Kielc - czy jesteśmy w stanie podjąć wysiłek? ,
nie było mówione czy to ma być festiwal opolski przeniesiony, czy nie ,
bo myślę, że to byłoby chyba nie realne. Niemniej jednak to co się działo
w Kielcach nie ukrywam, że byłem informowany telefonicznie, to nie jest tak,
że mnie to nie interesowało i wszystkie działania pana Andrzeja Syguta, który
zastępował mnie były logiczne sensowne. Za długo żeby tu pokazywać całe
procedury, które się odbywały. Nie przynieśliśmy wstydu Kielcom, traktuję
to zupełnie inaczej.

Do pkt 6
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję państwa Radnych, że na stronie dla radnych w odpowiednim czasie
i trybie zostało opublikowane Sprawozdanie z efektów pracy Ośrodka
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach za rok 2016.
Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania?
Nie widzę, w związku z czym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła
do wiadomości przedstawione sprawozdanie.
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Do pkt 7

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych
Komisji oraz informacjami Przewodniczących tych Komisji wszystkie projekty
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały 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 7.1-2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę Panią Barbarę Nowak o łączną rekomendację projektów uchwał wraz
z autopoprawkami:
I.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017 - 2045;
II.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce
na 2017 rok;
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak
Panie Przewodniczący ,Wysoka Rado mam przed sobą do zarekomendowania
Państwu zmiany w budżecie Miasta na 2017 rok wraz z dwiema
autopoprawkami. Winna jestem w tym momencie parę słów dodatkowych,
a mianowicie na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w ostatni wtorek nie
mówiliśmy o propozycji zmiany, która wprowadza przyznaną przez Ministra
Rozwoju Finansów kwotę 701.000 złotych ze środków rezerwy ogólnej,
ta kwota miałaby być przeznaczona na remont ulicy Jesionowej, to jest jedna
rzecz, która jakby później pojawiła się w autopoprawce. Kolejna rzecz dotyczy
przeniesienia kwoty łącznej dotyczy to 247.628 zł z zadań inwestycyjnych
na których MZD osiągnął oszczędności po przetargach, chcieliśmy tą kwotę
przenieść, propozycja jest żeby ją przenieść na zadania związane z przebudową
oświetlenia ulicy Grunwaldzkiej oraz modernizację oświetlenia parkowego
zlokalizowanego nad zalewem kieleckim. To są takie dwie rzeczy, które jeszcze
nie były wtedy zapisane w tej autopoprawce prezentowanej prze zemnie
na posiedzeniu Komisji Finansów. A teraz już łącznie proszę o przyjęcie,
uchwalenie zmian budżetu na 2017 rok w taki sposób, że zwiększamy,
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propozycję dotyczą zwiększenia planu dochodu o kwotę 4.694.100 zł .Na kwotę
tego zwiększenia składają się propozycje związane z planem dochodów
bieżących zwiększającego o 1.803.000 zł oraz planu dochodów majątkowych
zwiększający ten plan o 2.891.100 zł, propozycja dotyczy również zwiększenia
planu wydatków o tą sumę kwotę 4.694.100 zł, na tą kwotę składają się
propozycje związane ze zwiększeniem planu wydatków bieżących o 4.119.100
zł oraz planu wydatków majątkowych o 575.000 zł. Projekt zawiera również
propozycję zmian w inwestycjach rocznych planowanych na 2017 rok oraz tej
części przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich, których wydatki dotyczą
roku 2017. Zaproponuję jeszcze Państwu uchwalenie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej dla naszego Miasta na lata 2017 - 2045 wraz z dwiema
autopoprawkami. Te propozycje mają związek ze zmianami zaproponowanymi
dotyczącymi uchwały budżetowej na 2017 rok i wynikają one z ustawy
o finansach publicznych. Bardzo proszę o przyjęcie proponowanych zmian
uchwały i WPF wraz z dwiema autopoprawkami .Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Bardzo krótko odniosę się do jednego punktu a mianowicie do przekazania
środków na podpisanie umowy promocyjnej VIVE TAURON Kielce. Mówiłam
o tym na Komisji, powtórzę bardzo krótko korzystając z tego, że jest obecny pan
dyrektor Sobolewski na Sali. Mój apel ,który powtarzam od ubiegłego roku
wyciśnijcie Państwo tą umowę maksymalnie w zakresie usług, które Miasto
może uzyskać od Klubu. Jedna zasadnicza uwaga, bo było sporo kontrowersji
wokół komunikacji między Klubem a radnymi, trybem wprowadzania
poprzedniej autopoprawki. Na Komisji mieliśmy szansę porozmawiać i pytać
pana prezesa Serwasa o szczegóły. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na jedną
rzecz, jeśli się nie mylę dziś na sali nie ma przedstawiciela Klubu i to, że radni
mieli szansę uzyskać informację to tylko członkowie Komisji Finansów
Publicznych. Dziś być może jeszcze inni radni chcieliby zapytać o szczegóły.
Jeżeli mówimy o wzajemnym szacunku to taka obecność dzisiaj byłaby jak
najbardziej wskazana. Na przyszłość to dla mnie tego typu gesty będą miały
naprawdę realne_znaczenie. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta pan Dariusz Kozak
Pozwolę sobie przekazać te wszystkie uwagi panu prezesowi Serwasowi.
Innych uwag nie zgłoszono.
14

Projekty uchwał poddano pod głosowanie
I.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045
z autopoprawką i autopoprawką nr2;

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/897/2017 z dnia l czerwca 2017
r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017 - 2045.
II.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok z autopoprawką i autopoprawką
Nr 2;

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/898/2017 z dnia Iczerwca 2017
r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017
rok.
Do pkt 7.3

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Rekomenduję Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
Proponowane zmiany wynikają z wniosków radnych zgłoszonych na
poprzedniej sesji, uzgodnionych również z przedstawicielami instytucji
seniorskich na spotkaniu w dniu 29 maja. Projekt dokonuje korekty trybu
wyboru członków Kieleckiej Rady Seniorów oraz porządkuje zakres
przygotowania dokumentacji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/899/2017 z dnia l czerwca
2017 roku w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Do pkt 7.4
Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 28 im. Żołnierzy 4 Pułku Piechoty „Czwartaków"
w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. Żołnierzy 4 Pułku
Piechoty „Czwartaków" w Kielcach.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, najpierw krótka informacja, jak
Państwo wiedzą w ramach obecnej reformy systemu oświatowego następuje
przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie.
Przygotowujemy pakiet uchwał w tej sprawie na posiedzenie w lipcu. Natomiast
w szkole nr 28 mamy taką sytuację, że obok szkoły istnieje schronisko szkolne.
To schronisko szkolne ze względów oczywistych jest kierowane przez panią
dyrektor. W świetle zmian jakie zostały dokonane, ona nie może być
dyrektorem dwóch instytucji oświatowych i stąd ta uchwała zmierza
ku przekształceniu schroniska i szkoły w zespół placówek oświatowych
i powołanie dyrektora nad całością. W naszym przekonaniu powoływanie
dwóch dyrektorów zwłaszcza, że te instytucje są na jednym placu, mają jeden
system medialny (tzn. energia i te wszystkie rzeczy) i stąd prosimy o przyjęcie
tej uchwały. Ona wróci w pakiecie na posiedzenie lipcowe razem z pozostałymi
szkołami podstawowymi. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/900/2017 z dnia l czerwca
2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Żołnierzy 4 Pułku Piechoty
„Czwartaków" w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28
im. Żołnierzy 4 Pułku Piechoty „Czwartaków" w Kielcach.

Do pkt 7.5
Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta pan
Karol Gadowski zarekomendował projekt uchwały w sprawie podziału
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury „Zameczek"
w Kielcach.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
rekomenduje się podjęcie uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji
kultury pod nazwą Dom Kultury „Zameczek" w Kielcach. Jest to zamknięcie
procesu tworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury
„Białogon", poprzez włączenie Ośrodka Kultury „Białogon", który dotychczas
stanowił część Domu Kultury „Zameczek" do utworzonego z początkiem roku
2017 Domu Kultury Białogon. Bardzo proszę o podjęcie prezentowanej
uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/901/2017 z dnia l czerwca
2017 roku w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom
Kultury „Zameczek" w Kielcach.

Do pkt 7.6
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów
w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę o przyjęcie uchwały
w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej
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w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej dla uczestników
XX Festiwalu Harcerskiego, którzy będą się poruszać najczęściej w grupach
zorganizowanych posiadając identyfikator wydany przez Związek Harcerstwa
Polskiego.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/902/2017 z dnia l czerwca
2017 roku uchwałę w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji
miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.

Do pkt 7.7
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na zmianę nazwy
przystanków kolejowych na terenie Kielc.
Proszę Państwa, wynika to z planu mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego, cały czas upatruje się obszar zamieszkały przez
mieszkańców na terenie przystanku Ślichowice i będą dwa przystanki
r
identyfikowane jako już Kielce Ślichowice i Kielce Słowik. Te dwa przystanki
po przyjęciu uchwały przez kolej zostaną zmienione aby była identyfikacja
zarówno tego pierwszego jak i drugiego przystanku.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/903/2017 z dnia l czerwca
2017 roku uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na zmianę nazwy przystanków
kolejowych na terenie Kielc.
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Do pkt 7.8 -9
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę pana Włodzimierza Stępnia o łączną rekomendację projektów uchwał:
I.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic: Malików,
Szajnowicza -Iwanowa i Grunwaldzkiej oraz zmiany przebiegu ulicy
Malików.
II.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic:
Piekoszowskiej, Żytniej, Ogrodowej i Seminaryjskiej oraz ustalenia
ich przebiegu.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach pan Włodzimierz Stępień
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
przedstawię i rekomenduję Państwu z prośbą o podjęcie projektów dwóch
uchwał, które należy rozpatrywać łącznie. Istotą których jest uporządkowanie
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 786 w szczególności poprzez pozbawienie
fragmentów ulic opisanych w uchwale ( bardzo przejrzyście udokumentowany
graficznie odpowiednimi kolorami), pozbawienia części ulic kategorii dróg
powiatowych i zaliczenie, które to pozwoli na zaliczenie z kolei niektórych
z tych fragmentów równoległych do kategorii drogi wojewódzkiej a tym samym
uporządkowanie przebiegu i po podjęciu po naszych decyzjach uchwały sejmiku
i opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Wojewody( oficjalnie zmieni się
z dniem l stycznia przyszłego roku przebieg tejże drogi wojewódzkiej nr 786).
Pozwoli nam do doprowadzenia do sytuacji, że droga wojewódzka, która
przebiega w cudzysłowie przez ten proponowany przez nasz szlak (z uwagi na
jakość drogi, na szerokość tej drogi), na uporządkowanie węzła ulicy
skrzyżowania ulic Piekoszowskiej - Malików. Pozwoli na to żeby wystąpić
z takim projektem, który to zamysł był od wielu, wielu lat żeby ulica
Szajnowicza jako ulica szeroka, ulica o wysokiej kategorii technicznej
a nie ulica Piekoszowska - wąska ulica, bardzo szczelnie obudowana - była
formalnie drogą wojewódzką. Bardzo proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwał
i o umożliwienie zrealizowania tego zamysłu uporządkowania spraw.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie.
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I.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie . pozbawienia kategorii
drogi powiatowej ulic: Malików, Szaj no wieża -Iwanowa i
Grunwaldzkiej oraz zmiany przebiegu ulicy Malików.

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/904/2017 z dnia l czerwca
2017 roku w sprawie . pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic: Malików,
Szajnowicza -Iwanowa i Grunwaldzkiej oraz zmiany przebiegu ulicy Malików.

II.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ulic: Piekoszowskiej, Żytniej, Ogrodowej i Seminaryjskiej
oraz ustalenia ich przebiegu.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
-l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/905/2017 z dnia l czerwca
2017 roku. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic:
Piekoszowskiej, Żytniej, Ogrodowej i Seminaryjskiej oraz ustalenia ich
przebiegu.

Do pkt 7.10
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Kielcach przy ul. Świerkowej (dz.1739/160).
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, dwie uchwały będą
dotyczyły jeszcze sprzedaży na poprawę ponieważ ta uchwała, .którą byli
Państwo uprzejmi podjąć na poprzedniej sesji ta upraszczająca ona ma charakter
prawa miejscowego więc musi być jeszcze ogłoszona w Dzienniku Wojewody
Świętokrzyskiego dlatego jeszcze ta i przyszła sesja takie uchwały mogą się
pojawiać. Wszystkie uchwały mają pozytywną opinię Komisji Ładu
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Pierwsza uchwała dotyczy
sprzedaży na poprawę nieruchomości położonej przy ul. Świerkowej
(dz.!739/160),standardowy przypadek domku bliźniaka i kawałek w
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ogrodzeniu, które istnieje oddzielające od drogi. Dziękuję i proszę o pozytywną
opinię
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/906/2017 z dnia l czerwca
2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ul.
Świerkowej(dz.l739/160).

Dopkt7.11
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Magazynowej (dz.nr 195/2).
Kolejna uchwała to Magazynowa, tutaj jest bez bonifikaty, ponieważ sprzedaż
następuje na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej, którą osoba prowadzi
na tych działkach, jest właścicielem również tej nieruchomości ( ) i tych
nieruchomości stąd ten kawałek na poprawę zagospodarowania. To jest
pozostałość po dawnej drodze. Bardzo dziękuję i proszę o podjęcie uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLIII/907/2017 z dnia Iczerwca 2017 roku
w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Magazynowej (dz.nr 195/2).
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Do pkt 7.12

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Sandomierskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Kolejna uchwała to przedłużenie umowy przy ulicy Sandomierskiej, dzierżawcą
jest Folwark samochodowy ( to jest dealer samochodów „Nissan") to jest
nieruchomość, którą od lat posiada w dzierżawie, ona jest tylko przy ulicy
Sandomierskiej w sensie zapisów, natomiast faktycznie Sandomierska jest mniej
więcej tutaj ,a tu jest Stacja Paliw „Orlen", który jest przy Sandomierskiej przy
tym salonie (na tyłach tego „Orlenu"), taka nieruchomość gdzie ten
przedsiębiorca trzyma samochody, a tu jest pętla autobusowa i prośba
o przedłużenie na kolejny okres .Dziękuj bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
Przeciw

-23
- brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLIII/908/2017 z dnia Iczerwca 2017 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Sandomierskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy..

Do pkt 7.13
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Starej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Kolejna uchwała to przy ulicy Starej przedłużenie istniejącej dzierżawy pod
obsługę tego budynku, to jest budynek hotelowy i tutaj żeby mógł urządzić,
chociaż już jest urządzony parking, ponieważ jest to przedłużenie umowy
(on istnieje), proszę o podjęcie uchwały.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLIII/909 72017 z dnia Iczerwca 2017 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Starej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 7.14
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Bukowej (wg ewidencji gruntów m. Kielce przy
ul. Warszawskiej) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Kolejny projekt przy ulicy Bukowej to króciutko, miejsce pod ustawienie altany
śmietnikowej dla obu wspólnot. Dziękuję bardzo
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Głosowanie.
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/910/2017 z dnia l czerwca
2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Bukowej (wg ewidencji gruntów m. Kielce przy ul. Warszawskiej) oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 7.15
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Grabowcu gm. Chmielnik.
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Kolejny projekt uchwały to wydzierżawienie na kolejny okres nieruchomości
na terenie przeznaczonym pod lotnisko, jest to dzierżawa na rzecz byłych
właścicieli, którzy sprzedali nam tą nieruchomość. Jak Państwo wiedzą
stosujemy taką praktykę, że dopóki nie rozpocznie się realizacja inwestycji
to osoby, które zgodziły się zbyć ten teren będą mogli go dzierżawić
z dotychczasowym przeznaczeniem. Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLIII/911/2017 z dnia Iczerwca 2017 roku
w sprawie . wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gm. Chmielnik.

Do pkt 7.16
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów
położonych w Kielcach oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
Ostatnia uchwała to wydzierżawienie 45 miejsc pod ustawienie pojemników
(o łącznej powierzchni l metra kw.) o pojedynczej powierzchni l m kw.
Polskiego Czerwonego Krzyża pod ustawienie pojemników na używaną odzież,
tutaj umowa na czas nieoznaczony, miejsc 45, to są ruchome pojemniki, chodzi
o to, że oni przedstawili więcej tych lokalizacji, część odpadła z różnych
powodów zostało 45. Czas nieoznaczony z tego względu, że w razie gdyby się
w czasie dzierżaw pojawiłby jakieś problemy, że trzeba by było któryś
przesunąć to wtedy tą umowę rozwiąże się za upływem trzech miesięcy. Bardzo
proszę o podjęcie( jest tutaj cała masa tych miejsc wszystko jest przygotowane).
Uchwała była szeroko omawiana na Komisji. Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLIII/912/2017 z dnia l czerwca 2017 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Kielcach oraz odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy..

Do pkt 7.17
Dyrektor GEOPARK-u Kielce pani Elżbieta Czajkowska zarekomendowała
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta
Miasta Kielce z dnia 22 marca 2017 r. dotyczącego zatwierdzenia
i wprowadzenia dokumentu „Plan działania dla Miasta Kielce bazujący na jego
potencjale endogenicznym".
Panie Przewodniczący ,Panie, Panowie Radni, bardzo proszę o zatwierdzenie
tego planu uchwałą Rady Miasta, takie są wymagania. Potencjał endogeniczny
dla Gminy Kielce został przyjęty jako zasób naturalny - geologia. W planie
wskazujemy w jaki sposób możemy go wykorzystać dla rozwoju przede
wszystkim ruchu turystycznego i pobudzenia gospodarki turystycznej. Bardzo
proszę o przyjęcie tego Planu.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/913/2017 z dnia l czerwca
2017 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta
Miasta Kielce z dnia 22 marca 2017 r. dotyczącego zatwierdzenia
i wprowadzenia dokumentu „Plan działania dla Miasta Kielce bazujący na jego
potencjale endogenicznym".
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Do pkt 7.18
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pan Marek
Scelina zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata
2017-2019.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chcę Państwa uwagę zwrócić
na projekt, który w mojej ocenie jest istotnym ważnym projektem, mianowicie
mamy obowiązek przygotowywać takie programy raz na trzy lata. W tej chwili
termin ustawowy nas obliguje do tego żeby przygotować program obejmujący
lata 2017 -2019. Materia dotyczy rzeczy bardzo wrażliwej i ważnej, mianowicie
zapewnienia bezpieczeństwa i dobrych warunków wychowywania się dzieci
w rodzinach w których pojawiają się rozmaite problemy, ale również
zapewnienia pieczy zastępczej tym dzieciom, które tej opieki z różnych
powodów w sposób naturalny już tej opieki nie otrzymują. Ten program jest
kontynuacją, on opisuje kontynuację wszystkich tych działań, które przez lata
prowadzimy i tutaj właściwie żadnych zmian nie ma. On jest oparty o kilka
priorytetów: pierwszy priorytet to taki, że robimy wszystko aby wspomóc
naturalną rodzinę by nie doszło do bezwzględnej konieczności zabrania dziecka.
Po drugie, jeżeli jednak taka konieczność ze względu na bezpieczeństwo
i ogólnie pojęte dobro dziecka istnieje robimy znowu wszystko aby to dziecko
po załagodzeniu, rozwiązaniu kryzysu wróciło do swojej naturalnej rodziny.
Jeśli się okazuje, że w naszej ocenie i to nie jest możliwe, wówczas cały nacisk
kładziemy na kierowanie dzieci do rodzicielstwa zastępczego, to są rodziny
zastępcze, rodzinne domy dziecka. Wreszcie jeśli to z różnych powodów jest
niemożliwe a właściwie nie wskazane jest (jak praktyka wskazuje, kierowanie
młodych ludzi nastoletnich do rodzicielstwa zastępczego),wówczas kieruje sieje
do placówek opiekuńczo wychowawczych. Muszę Państwa poinformować, że
problem rodzicielstwa zastępczego w Kielcach dotyczy około 250 dzieci.
Program opisuje to co powiedziałem jako kontynuację pewnych działań,
ale również zakłada pewną dosyć zasadniczą zmianę organizacyjną, która
generalnie rzecz biorąc bardzo a to bardzo mieści się w logice tego
postępowania i takiej filozofii o której powiedziałem, ale jest również
wymuszona przepisami prawa. Otusz od 2020 roku nie będzie możliwe z punktu
widzenia prawa aby w jednej placówce opiekuńczo- wychowawczej opiekę
sprawowano nad więcej niż czternaściorgiem dzieci. W Kielcach jest w tej
chwili inna sytuacja, mianowicie mamy dwie tego typu placówki to jest „Dobra
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Chata" przy ulicy Sandomierskiej i placówka, która nazywa się „Kamyk" przy
obecnej Marszałkowskiej Wobec tego jest zapisane w harmonogramie, który
stanowi część propozycji proponowanej uchwały, część programu
przewidujemy, że w bieżącym roku i w roku 2018 zaproponujemy osobnymi
uchwałami Państwu likwidację tych placówek i powołaniu w ich miejsce
Zespołu Obsługi Placówek jako odrębnej jednostki (ten zespół będzie się
rozrastał o innego typu placówki wsparcia etc.). Do połowy 2019 roku
mielibyśmy osiągnięty taki stan docelowy (wymagany przepisami), ale i też
w naszej ocenie najlepsze, który w tej chwili da się w naszych polskich
warunkach wprowadzić. Proszę o przyjęcie tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/914/2017 z dnia l czerwca
2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju
Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2017-2019.

Do pkt 8
Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Panowie Radni, mam tylko jedną
interpelacje, dzisiaj sprawa dotyczy Parku Miejskiego nie chodzi mi o te
kaskady Burzawy, które mają tam powstać ze źródełka Biruty. Zauważyłem
pewną rzecz w Parku Miejskim. W Muszli Koncertowej występują dzieci, osoby
starsze oraz osoby niepełnosprawne widziałem jak na scenę kilka osób musiało
wyciągać pewnego wykonawcę na wózku myślę, że warto by tam zrobić
podjazd dla niepełnosprawnych, żeby łatwiej było się na tą scenę dostać.
Prosiłbym o wykonanie poręczy obok schodów prowadzących na scenę ,
starzejemy się wszyscy i myślę, że taka poręcz może się nam przydać .Dziękuję.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałem zapytać
na poprzedniej sesji był zdjęty punt dot. Kusocińskiego i budowy spopielarni
dla zwierząt. Chciałem zapytać, kiedy temat wróci była mowa, że mają być
poprawione pewne rzeczy i miało wrócić z powrotem na sesję i nie wróciło.
Kiedy będzie powrót tego tematu ?
Przewodniczący rady Miasta pan Dariusz Kozak.
Na sesji lipcowej taka padła odpowiedz z sali.
Do pkt.9
Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Władysław Burzawa
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado dzisiaj mieliśmy do
picia wodę buskowiankę, bardzo bym prosił abyśmy kontynuowali tą nową
świecką tradycję abyśmy kupowali polskie produkty i regionalne przede
wszystkim. Bardzo bym prosił aby na kolejnych sesjach Rady również
pojawiała się buskowianka. Dziękuję
Radny Rady Miasta Kielce pan Witold Borowiec
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, w sprawach
różnych, chce się odnieść do wydarzeń, które miały miejsce na kieleckim
Białogonie dotyczyły one kontenerów, które zostały zakupione i postawione
przez Urząd Miasta na boisku „Polonia Białogon". Wokół tego bardzo duże
zainteresowanie nawet ogólnopolska telewizja komercyjna zainteresowała się
tym tematem - dlaczego te kontenery zostały postawione a nie są uruchomione
(a więc nie mogą korzystać z nich dzieci). Próba taka mętna zarządu, że nie
zostały poświęcone, że nie ma krzesełek ,ławek( oczywiście były- można było
tylko przenieść). Później okazało się, że do święcenia wiem, że jest potrzebne:
pewny kapłan, woda święcona i kropidło. Że nie dojedzie (w tym dniu na który
był wyznaczony termin do święcenia) telewizja - odwołano, później próbowano
ten termin przywrócić. Zabawa trochę taka niepoważna i nieodpowiedzialna.
Dziwię się, wczoraj mi pokazano co pod adresem mojego proboszcza wpisano to tyle jadu (te osoby zapraszają do święcenia). Czy wam się coś w głowie nie
pomyliło?, po co to robić na siłę, nie ma obowiązku, nie ma żadnej instrukcji,
że jest obowiązek poświecenia i dopiero uruchomienia na potrzeby dzieci .
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18 czerwca będzie poświęcony krzyż na Bruszni, zapraszam wszystkich bez
względu czy telewizja będzie czy nie będzie. Dziękuję bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska (ad vocem)
Dziękuję uprzejmie, uspokoję kolegę telewizja była o czasie, tylko o to nie
chodzi. Problem wynikał z tego tytułu, że od ponad dwóch tygodni Miasto
przekazało wszystko co trzeba, aby dzieciaki mogły korzystać z tych pawilonów
a miały to uniemożliwione. Dzięki interwencji pana dyrektora Artura
Sobolewskiego, pan Prezes natychmiast udostępnił dzieciom obiekty sportowe
a święcenie przez księdza proboszcza odbyło się w miniony wtorek (wszystko
jest tak jak powinno być). Faktycznie to zamieszanie nie było potrzebne.
Dziękuję bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Panie Prezydencie, Koledzy, Koleżanki, chciałam Państwu zwrócić uwagę na
pewien temat, który się przewija przez kilka lat z tematu mieszkańców Osiedle
Sieje, to jest inwestycja naszego Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. Dziś już w sposób formalny mieszkańcy Ci wnoszą prośbę
o wsparcie ich, ponieważ od wielu lat nie otrzymują pełnej informacji na temat
zmian czynszów, które są im narzucane Miejmy świadomość, że oni nie mogą
mieć swoich wspólnot, nie mogą takowych założyć, dlatego nie mogą w sposób
taki jaki jest uznane w innych inwestycjach reprezentować siebie nawzajem.
Jednym z głównych ich uwag jest fakt, że nie mogą się doprosić od KTBS
rozliczenia spłaty kredytu zaciągniętego na tą inwestycję. Nie proszę Państwa
dzisiaj o pomoc bo jesteśmy przed rozmowami. Chciałam Państwu zwrócić
uwagę na takie problemy, które sugerują nam mieszkańcy nie po raz pierwszy,
a to przede wszystkim z tego faktu, że KTBS razem z Wydziałem
Mieszkalnictwa przygotowuje się do kolejnej dużej inwestycji przy ulicy Lecha.
Mam takie poczucie, że wspólnie jesteśmy w stanie wywrzeć presję na tej
firmie, która jest firmą przecież miejską, by jednak podniosła standardy
funkcjonowania i zarządzania swoimi inwestycjami - do tych jakie dzisiaj mamy
obecnie na rynku .Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Chciałem tu dzisiaj na sesji podziękować panu dyrektorowi Sobolewskiemu
za udostępnienie wielu, wielu materiałów promocyjnych, chodzi tu o promocję
Kielc. Chcę poinformować, że przed dzień meczu Polska - Armenia (odbył się
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w piątek) było bardzo dużo pokazane tych materiałów (pracuje wszystko, całe
spoty w pierwszym programie TYP jak i również w TV Sport) jeszcze chyba
tyle nie było pokazane przy okazji imprezy masowej, takiej promocji Kielc -jak
pokazano przy okazji tego meczu (bardzo interesującego). Bardzo serdecznie
dziękuję panu dyrektorowi Sobolewskiemu za współpracę ze mną i moimi
zastępcami. Natomiast odniosę się jeszcze do wpisów na facebooku, które
zastraszają radnego Siejkę, mnie (z inicjałów bez nazwiska). Człowiek, który
dobrze mnie zna i pana Roberta Siejkę nie może zastraszać, jak chce mnie
zastraszyć to niech przyjdzie w piątek o godz. 16.00 do RASHA na salę
treningową - postraszę go.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
Dziękuję, ponieważ radny Gierada wywołał ten temat w sprawach różnych
to również się do tego odniosę. Po pierwsze trzeba wrócić do sytuacji z VIVE,
jest mi niezmiernie przykro, że pan prezes Bertus Serwas, którego znam od lat,
cenię (bo mnóstwo dobrego dla piłki ręcznej ale i dla miasta zrobił). Tutaj
na sali obrad pod czas Komisji Finansów rozdzierał szaty, ubolewał, że czuje się
osamotniony, że Miasto go nie wspiera. Starałem mu się wytłumaczyć, że to
nieprawda, ale nie tylko ja, ale wszyscy radni od lat to robią (świadczą o tym
i kwoty które przekazujemy systematycznie na ten klub). Był wielce zdziwiony
wręcz obrażony jak w kuluarach mi mówił, że go serce boli, że radni pytają
go o takie sprawy - na co te pieniądze idą? jak ta promocja ma wyglądać?.
To chyba nic dziwnego skoro dopiero daliśmy 2,5 miliona, czy dajemy zgodnie
z budżetem miasta?, dzisiaj jest wniosek o kolejne 2 miliony radni pytają się
na co te pieniądze - okazało się (dowiedzieliśmy się), że klub jest zadłużony
na 4 miliony i nie dostanie licencji (musi zejść z tego zadłużenia). Mamy sprawę
czytelną, jasną. My mamy prawo pytać o to. Tym bardziej mi przykro, że tą falę
tego hejtu w internecie i na różnego rodzaju forach wypowiadają się różni ludzie
(w tym dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego) byłem zszokowany, tego
dyrektora chcę zapewnić, że nigdy od tego Klubu nie miałem darmowej
wejściówki (on jest co roku, nie pytam - czy dostaje czy płaci za to?). Nigdy
takiej wejściówki nie dostałem, chcę to publicznie powiedzieć. Pana, który
zaczął mnie straszyć na facebooku, że jak przyjdę na mecz - może to się dla
mnie źle skończyć i dla pana JG również, zapewniam, że się nie boję, nie tacy
ludzie mnie w tym mieście straszyli, po prostu przestanę u niego kupować
garnitury - choćby nie wiem jak fantazyjne były. Dziękuję.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Dziwnie się składa, dochodzi do tego, że trzeba będzie prosić pana Bertusa
do którego mam ogromny szacunek, żeby przyjął pieniądze bo tak wynika
z artykułów prasowych. Jestem troszkę a nawet bardzo zniesmaczony.
Też kocham to miasto panie Serwas, żyje tu 57 lat od 14 roku życia,
ale też kocham panią Skarbnik, kocham Kasię Zapalę, ale kocham też bardzo
podatników. Za te pieniądze można zrobić wiele, wiele dobrego. Nie ma
nakładek na Sukowskiej, nie ma pieniędzy na Górników Staszicowskich i pan
Bertus powinien zdawać sobie sprawę, że może dostać te pieniądze, ale wcale
nie musi. Żeby o tym pamiętał i nie odpowiedział na pytanie, kiedy znów
wystąpi o następną pulę?. Miasto nie jest dojną krową panie Serwas, szacunek
dla Pana, dla osiągnięć ( może w ostatnim czasie są mniejsze, bo liga mistrzów
przepadła), ale na pewno każdy z przyjemnością ogląda VIVE i dzisiaj
zagłosowałem za. Jeżeli dalej takie będą niesnaski, takie pretensję, nie wiadomo
co ( ). Radny ma prawo wiedzieć, nie ma prawa nikt z VIVE na ten temat się
obrażać. To, że niema tu nikogo z VIVE - to dowód na to, że wiedzą z góry,
że te pieniądze otrzymają - to też jest dla mnie niesmaczne. Następnym razem
skoro nie ma odpowiedzi - na co te pieniądze?, czy jeszcze wystąpią o następne
pieniądze? (w ciągu 11 miesięcy dostał 4,5 miliona złotych z tymi dzisiejszymi),
to nigdy w życiu nie zagłosuję za przyznaniem tych pieniędzy.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
Szanowni Państwo, moi mili przedmówcy, jeśli macie problemy na facebookach
na stronach internetowych z jakimiś tam ludźmi to są drogi prawne regulujcie,
nie zajmujcie mojego czasu swoimi wypowiedziami, opiniami, dedykacjami
do pana Bertusa Serwasa - zwołajcie konferencję (powiedzcie i tak dalej).
Czuję się mocno zażenowany tym poziomem przedstawiania. Na poprzedniej
sesji kiedy to uchwala nie została przyjęta był przedstawiciel VIVE, który mógł
odpowiedzieć na co mają pójść te pieniądze i dalszych implikacji tego zdarzenia
by nie było. Myślę1, że troszkę wyhamujmy wszyscy - bo te emocje
indywidualne nie są najwłaściwsze. A teraz do pana radnego Witolda Borowca,
bardzo dziękuje za nagłośnienie tej informacji bo od lat staraliśmy się w Komisji
Sportu (a zasiadam tu już jakiś czas) o to aby te obiekty tam powstały,
oczywiście powstały kontenery były różne pomysły, aplikowaliśmy.
Chcę powiedzieć, że nikt elementarnie nie zadał sobie trudu aby zaprosić
przedstawicieli Komisji Sportu - żeby zobaczyli do czego dotarliśmy.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada ( ad vocem)
Podobają mi się wstawki radnego Machnickiego - bardzo przepraszam,
że zająłem 30 sekund czy 40 sekund, ale od tego jest sesja żeby można na takie
tematy rozmawiać. Nikt tu nie mówi o weselu czy urlopie tylko mówi o tym
czego dotyczy ta sesja i niech się Pan nie obraża, że Panu zajmujemy czas za to
Pan bierze pieniądze - żebym Panu zajmował czas.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki.
Gwoli ścisłości, sprawiedliwości ponieważ pana Bertusa
Serwasa
nie ma na sali a był na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, na koniec
swojej wypowiedzi zapytał nas radnych czy ma przyjść na sesję, czy wszystkie
sprawy zostały wyjaśnione? To nie jest zła wola pana Bertusa ponieważ
powiedzieliśmy, że myśmy sobie wszystko wyjaśnili. I tyle mam
do powiedzenia, żeby postawić kropkę nad i.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Kolejna sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. będzie to sesja
absolutoryjna.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLIII Sesję Rady Miasta Kielce
w dniu l czerwca 2017 r.
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