Protokół Nr XII/2015
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 30 lipca 2015 r., w godz. 10.00- 13.10
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego
w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 Radnych. Nieobecny
- Radny Stanisław Góźdź.

Do pkt. l
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Otwieram XII w tej kadencji sesję Rady Miasta Kielce w dniu 30 lipca
2015 roku.
Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana
Sekretarza, Panią Skarbnik a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta
i szefów podległych Miastu jednostek.
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu..
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.

Do pkt. 2
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję,
uzgodniony w dniu 22 lipca 2015 roku porządek obrad, a także projekty uchwał
będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich
porządkiem.
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem,
Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad dzisiejszej
sesji, a mianowicie o wprowadzenie do porządku obrad: autopoprawki do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Kielce na 2015 rok.
Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę.

/

l

Przechodzimy do głosowania.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do
porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku
do uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym,
jeśli nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Wobec powyższego sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach
18 czerwca oraz 25 czerwca 2015r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2015 - 2030;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2015 rok; (z autopoprawką)
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy
materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z
Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta
partnerskiego Kielc - z Winnicy na Ukrainie;
4) zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania do aktualnie
obowiązującego stanu prawnego, formalnego statusu funkcjonujących
w Kielcach placówek przedszkolnych;
5) w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul.
Sienkiewicza 21;
6) w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul.
Sienkiewicza 78;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia do Związku Komunalnego
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych;
8) w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Kielce na
lata 2007-2020. Aktualizacja.";
9) zmieniająca uchwałę nr XXXVI/654/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8
listopada 2012r. w sprawie określenia szczególnych warunków
korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie
Kieleckiego Parku Technologicznego;
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr l miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE CENTRUM
- OBSZAR 1.2 CENTRUM - Paderewskiego" na obszarze miasta
Kielce;
11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr l miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC OBSZAR II.2: Centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej
i Jesionowej" na obszarze miasta Kielce;
12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „ KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE OBSZAR l - ALEJA IX WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA,
MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA, CICHA";
f

r

13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu
Miastu Kielce prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości
Wojewody Świętokrzyskiego, realizowanych przez Świętokrzyskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
14) w sprawie pozbawienia ulic: Szkolnej i Chęcińskiej kategorii dróg
powiatowych oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i ustalenia
przebiegu tych dróg;
15) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w latach
2016-2020;
16) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście
Kielce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października
2015r.;
17) w sprawie zasięgnięcia od Świętokrzyskiego
Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na
ławników.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
r

W trakcie sesji dokonano zmian w porządku obrad polegających na
przesunięciu punktu 8: Sprawy różne i wolne wnioski jako pkt. 6.

Do pkt. 3
Joanna Winiarska Przewodnicząca Rady Miasta Kielce
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści
protokołów z sesji, które odbyły się w dniach: 18 czerwca oraz 25 czerwca
2015r. Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z
protokołami praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie
wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołów.
Głosowanie:

Za
Przeciw

-24
- brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr X/2015 z sesji Rady
Miasta Kielce odbytej w dniu 18 czerwca 2015r.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XI/2015 z sesji Rady
Miasta Kielce odbytej w dniu 25 czerwca 2015r.

Do pkt. 4
Joanna Winiarska Przewodnicząca Rady Miasta Kielce
Interpelacje między sesjami złożyli radni:
— Krzysztof Adamczyk,
— Władysław Burzawa,
— Marcin Chłodnicki,
— Piotr Kisiel,
— Tadeusz Kozior
/•
— Grzegorz Swiercz,
— Joanna Winiarska

Do pkt. 5
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację
o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta Kielce (od 25
czerwca 2015 r. do 30 lipca 2015 r.).
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 25
czerwca 2015 r. wydałem:
I. 52 zarządzenia dotyczące:
1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
Nr 245/2015, Nr 256/2015, Nr 268/2015, Nr 278/2015

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 rok Nr 246/2015, Nr 257/2015, Nr 269/2015, Nr 279/2015

i

3. zatwierdzenia
Regulaminu
Organizacyjnego
Zakładu
Obsługi
Nr239/2015
i Informatyki Urzędu Miasta Kielce ,
4. powołania Zespołu do spraw organizacyjno-technicznego zabezpieczenia
prac związanych z przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum Nr 251/2015

?

5. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych
obwieszczeń
przeprowadzeniem
ogólnokrajowego
referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii
referendalnej-Nr252/2015,
6. powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski
o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce _ Nr253/2015 5
7. ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania
realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie
miasta Kielce-Nr254/2015,
8. włączenia syren alarmowych w dniu l sierpnia 2015 r. o godzinie 17:00
dla upamiętnienia obchodów rocznicy powstania Warszawskiego
Nr 263/2015

5

9. powołania Komisji Konkursowej celem przyznania nagród NADZIEJE
KIELC-Nr264/2015,
10. powołania do udziału w pracach Sądu Konkursowego biegłego,
w zakresie rozwiązań technologicznych teatru dla prac konkursowych w
Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji
istniejących obiektów zabytkowych, położonych w Kielcach przy
Nr265/2015
ul. Zamkowej l, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś",
11. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań
publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz przyznania dotacji
Nr267/2015
podmiotom uprawnionym 5
r
12. odbywania się ceremonii ślubnych w siedzibie Domu Środowisk
Twórczych, Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach -

13. ustalenia zasad postępowania przy realizacji zadań w Urzędzie Miasta
Kielce z wykorzystaniem dokumentacji Zintegrowanego Systemu
Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014 oraz
Nr271/20I5
Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym ?
14. prowadzenia
systematycznego
monitoringu
funduszy
unijnych
Nr274/2015
pozyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta Kielce 5
15. powołania komisji do oceny przydatności składników majątku
Nr276/2015
ruchomego,
16. ustalenia składu komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk
żywiołowych w gospodarstwach domowych, rolnych oraz działach
specjalnych produkcji rolnej - Nr280/2015,
17. zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie Programu szczepień
przeciw grypie na lata 2013-2016 - Nr283/2015
18. szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do
projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2016 r. - Nr284/2015
19. założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki
i gospodarczej Miasta Kielce na 2016 r. - Nr285/2015,

społecznej

20. określenia zakresu nadzoru nad zadaniami Miasta Kielce wykonywanego
przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta
i Skarbnika Miasta-Nr289/2015,
21. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 2016 r. dla
Miasta Kielce-Nr247/2015,
b) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali
Nr
przeznaczonych na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe 255/2015

c) dostosowania budżetu Miasta Kielce na 2015 rok do zmienionego
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce - Nr262/2015?
d) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie Programu
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata
2012-2015- Nr282/2015 '
22. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
awans na stopień nauczyciela mianowanego - Nr248/2015'Nr259/2015' Nr261/2015'
Nr 281/2015,

23. zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:
a) Przedszkola Samorządowego nr 3, Os. Barwinek 33 - Nr240/201f
b) Przedszkola Samorządowego nr 19,Os. Na Stoku 98 - Nr241/2015

Nr242/2015

c) Gimnazjum nr 9,Os. Naruszewicza 16 ,
Nr
d) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 243/2015

e) Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, ul. Jagiellońska 28 w Kielcach

Nr 244/2015

24. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania
Nr
nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 272/2015, Nr 273/2015

25. nieodpłatnego przedterminowego rozwiązania umowy
użytkowania
wieczystego gruntów położonych w Kielcach przy ulicach:
a) Kryształowej i ul. Kalcytowej - Nr238/2015,
b) Szkolnej, Jagiellońskiej, Słonecznej - Nr277/2015,
26. ustanowienia służebności przejazdu i przechodu (drogi koniecznej) oraz
służebności gruntowej - Nr258/2015,
27. powołania komisji do przeprowadzania rokowań dotyczących sprzedaży w
drodze bezprzetargowej lokali użytkowych stanowiących własność Miasta
Kielce- Nr260/2015,
28. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicy Jurajskiej nr l- N r 2 6 6 / 2 0 1 5 ,
29. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) Hutniczej- Nr249/2015 ' Nr250/2015
b) LeCha-Nr275/2015'Nr287/2015
c) Świętego Leonarda-Nr28'/2015
d)Zamenhofa- Nr288/2015 .
II.

4 decyzje i 4 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 16 projekty uchwał Rady
Miasta Kielce.
Radna Agata Wojda
Panie Prezydencie ja mam dwie sprawy: jedną zaległą i jeden taki bieżący
komentarz. Sprawa zaległa, to bardzo proszę, Panie Prezydencie, po raz kolejny,
o przedstawienie raportu z poszukiwania inwestora dla Korony Kielce, o który
prosiłam w grudniu ubiegłego raku i miałam takie zapewnienie, że takowy
8

raport dostanę oraz odpowiedź na moje zapytanie odnośnie ograniczenia
zatrudnienia w placówkach oświatowych w Kielcach, które składałam ustnie na
ostatniej sesji. Do tej pory nie doczekałam się ani jednej ani drugiej odpowiedzi.
Bardzo bym prosiła o informację kiedy taką odpowiedź mogę uzyskać. Jeżeli
w najbliższym czasie jej nie uzyskani, to Panie Prezydencie, to nie będzie
złośliwość z mojej strony, ale będę zmuszona złożyć na Pana skargę oficjalną.
Natomiast sprawa bieżąca, Pan Prezydent kiedyś z mównicy w tym punkcie
zabrał głos w sprawach, które go wyjątkowo bulwersowały. Były to słowa
wybitnie adresowane do Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej, więc mam
nadzieję, że Pan Prezydent nie będzie miał nic przeciwko temu jeśli się dziś
odwdzięczę i też wyrażę swoja opinię na temat bieżących wydarzeń, które
ostatnio mają miejsce w Kielcach. Dziś będziemy rozmawiać o strategii
i priorytetach rozwoju miasta na najbliższe kilka, kilkanaście lat i w tych
priorytetach są zapisane bardzo ładne hasła, Że Kielce są przyjazne dla
mieszkańców, atrakcyjne dla biznesu, przedsiębiorczych, kreatywnych, że
Kielce będą zielone, nowocześnie zarządzane. Natomiast ostatnie dni i tygodnie
pokazują jaka jest praktyka wypełniania tych pięknych sloganów przez Państwa.
I oczywiście pewnie Państwa nie zdziwi co mam na myśli, a mianowicie
zamieszanie wokół kieleckiej, bardzo cennej trawy. Jedna rzecz to
funkcjonowanie w Kielcach przedsiębiorcy, właściciela klubu rozrywkowego, ja
wiem Panie Prezydencie, że Pan pała wyjątkową antypatią do tego Pana,
natomiast jest to Pana osobiste odczucie, a jako Prezydent Miasta powinien się
Pan wznieść ponad to i traktować go jak każdego innego przedsiębiorcę.
Oczywiście szanować za to, że prowadzi biznes w Kielcach i płaci tu podatki,
a jeżeli jego działalność powoduje wartość dodaną w postaci aktywizowania
mieszkańców, to myślę, że Pan powinien taką działalność przyjąć z otwartymi
ramionami, a nie nasyłać Bogu ducha winnych Strażników Miejskich, żeby go
gnębili. Nawet jeżeli ten przedsiębiorca nie dopełnia pewnych formalności,
obowiązkiem Pana i Pana urzędników jest rozmawiać z nim, a nie gnębić go, bo
tak odbieram te ostatnie działania. Natomiast to nie tylko inicjatywy
komercyjnego klubu rozrywkowego, ale także kwestia inicjatyw oddolnych
nieformalnej grypy, która się w Kielcach zawiązała. I to nie są wywrotowcy,
osoby, które prowokują do chuligaństwa i niszczą mienie publiczne, jak to był
łaskaw sugerować Pan Prezydent Gruszewski w jednej z rozmów
w świętokrzyskich mediach. Rozumiem, że Pan Prezydent Gruszewski nie
wyrażał swojej osobistej opinii lecz stanowisko Miasta i tak je traktuję.
Mianowicie ta inicjatywa: Letni Klub Śniadaniowy, to grupa trzech dziewczyn,

które bezinteresownie i oddolnie organizują inicjatywę bardzo dobrze przyjętą
przez mieszkańców Kielc „śniadanie na trawie". Pan Prezydent Gruszewski był
łaskaw stwierdzić, że obserwował bardzo pilnie przebieg tego wydarzenia,
zobaczył zestresowanych ludzi i nazwał to prowokacją. Przygotowałam dzisiaj
zdjęcia i bardzo proszę je puścić, żeby Pan Prezydent Gruszewski i Panowie
Prezydenci mieli okazję, bo nie byli na tym wydarzeniu, zobaczyć jak bardzo to
byli zestresowani ludzie. Powołał się Pan na piękne dzieło Edouarda Manet,
różnica faktycznie jest zasadnicza, na obrazie ludzie siedzą na trawie, tu siedzą
na bruku i tu są kompletnie ubrani w przeciwieństwie do tamtego obrazu.
Natomiast poziom relaksu i szczęśliwości myślę, że jest zupełnie podobny. To
są ci wywrotowcy (odniesienie do prezentowanych w trakcie wypowiedzi
Radnej zdjęć). Pan Prezydent Gruszewski mówił, że wpisał tę inicjatywę
„śniadanie na trawie" w wyszukiwarkę internetową i nie było żądnych wskazań.
Ja także wpisałam, w tym samym dniu , w którym Pan Prezydent o tym mówił,
to drugie wskazanie w popularnej przeglądarce. Ale jeżeli wpiszemy „śniadanie
na bruku", to 6 pierwszych postów, które wyskakuje to właśnie o tej inicjatywie
w Kielcach, także media ogólnopolskie: TVN 24, dzisiaj w jednej z telewizji
śniadaniowych także mogliśmy usłyszeć o zabytkowej trawie w Kielcach. Cała
Polska zobaczyła jak to w Kielcach można miło i sympatycznie spędzać czas. Ja
myślę, że jak Pana służby obliczą ten ekwiwalent reklamowy w ramach którego
Kielce się pojawiły na arenie ogólnopolskiej i będzie Pan chciał dziewczynom tę
kasę dorzucić to przez następne 20 lat będą organizować imprezy ożywiające
ścisłe śródmieście. Pan Prezydent Gruszewski stwierdził, że Park Miejski, to
taki salon w mieszkaniu. Ja się zgadzam, to bardzo urokliwe miejsce, natomiast
pytanie jest jedno i zasadnicze, czy to mieszkanie jakim jest Kielce, to jest
mieszkanie dla Panów czy dla Kielczan, bo tego trochę nie rozumiem, czy do
tego salonu będziecie Państwo ograniczać wejście mieszkańcom czy uznacie, że
mogą oni spędzać tam swój wolny czas? Rozumiem uwarunkowanie prawne,
którym podlega Park Miejski jako zabytek, ale Państwa obowiązkiem jest
wprowadzić takie regulacje żeby miasto i przestrzeń publiczna w mieście była
dla mieszkańców, którzy coś dobrego chcą w tym mieście zrobić, absolutnie
otwarte. Nie skomentuję sprawy straszenia mieszkańców elektrycznym
pastuchem, bo żeby być grzeczną żaden komentarz nie przychodzi mi do
głowy, ta sala nie jest od tego żeby wyrażać te słowa i opinie, które cisną się
wszystkim na usta. Natomiast odniosę się do innego stwierdzenia. Pan
Prezydent Gruszewski był łaskaw powiedzieć w tej audycji, że nie wierzy
w bezinteresowność działań. Obraża Pan tym stwierdzeniem całą grupę
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aktywnych Kielczan, organizacji pozarządowych, które bezinteresownie działają
na rzecz tego miasta. Jeżeli Pan nie wierzy w bezinteresowność ludzi to
zastanawiam się czy to dobrze, że piastuje Pan swoje stanowisko, a po ludzku,
jest mi Panów autentycznie żal, bo to trzeba być bardzo zgorzkniałym
człowiekiem żeby uważać, że wszyscy mają jakiś swój osobisty interes żeby
robić coś po prostu dobrego. Zastanawiam się, Panie Prezydencie Gruszewski,
gdzie Pan lubi uprawiać Qi Gong czy na asfalcie, na bruku czy może na trawie,
bo to jest znacznie przyjemniejsze. Wydajecie Państwo zakazy, których sami nie
respektujecie, bo problemem jest rozłożenie koca na trawie na godzinę,
natomiast gdy odbywało się Święto Kielc to dmuchane zabawki, pałacyki
dmuchane dla dzieci gniotły tą zabytkową trawę przez trzy kolejne dni.
I okazuje się, że zakazów, które wydajecie sami nie respektujecie. To już jest
naprawdę co najmniej zadziwiające. Ja proponuję, bo będziemy niebawem
pracować nad aktualizacją rewitalizacji Kielc, proponuję taką wolną refleksję
jak ta rewitalizacja w Kielcach ma wyglądać, bo myślę, że o ile nie
najważniejszym, to szalenie ważnym kierunkiem jest rewitalizacja społeczna,
a Państwo, mam wrażenie, że w ogóle jej nie dostrzegacie, ba, dusicie
w zarodku jeżeli nie wynika z waszej inicjatywy. No i takie ostatnie pytanie:
kiedy możemy się spodziewać tego kina letniego, które pan Prezydent
Gruszewski zadeklarował w swojej wypowiedzi? Dziękuję.
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce
Na pierwsze Pani pytanie odpowiem: sprawdzę i poinformuję dlaczego
Pani nie dostała, przypilnuję, że w najbliższych dniach powinno to stać się
faktem. Do Pani wystąpienia chciałbym dodać tylko jedną informację, bo
wygląda, że władze Miasta straciły rozum, albo w ogóle nie wiadomo co my
robimy. Za to proszę poinformować, albo ja poinformuję, że przyczyna,
początek całego tego zdarzenia wywodzi się z lokalu Behemot gdzie nagle
w sposób nieuprawniony ten lokal wszedł na tereny Miasta gdzie rozłożono
leżaki i pito tam alkohol niezgodnie z prawem. Należy przestrzegać prawa. Ale
Radni pewnie nie wiedzą, a jeżeli nie wiedzą to ja poinformuję, że właściciel
Behemotu przez długi okres czasu prowadził ten swój Klub, Bohomaz,
przepraszam, na ul. Piotrkowskiej. Mamy plik wystąpień mieszkańców, że tam
się nie da żyć, że to jest nie do zniesienia po prostu zachowanie tych wszystkich,
którzy korzystają z tego Klubu. Ten Pan zrezygnował z ul. Piotrkowskiej,
przeniósł się na ul. Kapitulną. Mamy wystąpienie okolicznych mieszkańców
o skandalu, który tam się dzieje. To jest do wglądu, to nie jest żadna tajemnica,
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gdzie nie tylko alkohol, gdzie nie tylko krzyki, ale również rzeczy się dzieją,
o których tutaj nie chciałbym mówić, więc proszę dla jasności również mieć
świadomość, że to nie są te niewinne dzieci, które widzieliśmy tutaj, używanie,
moim zdaniem, dzieci do tego żeby usprawiedliwić działania człowieka, który
zarabia na aż w taki sposób prowadzenia lokalu jest według mnie nie etyczne na
pewno.
Radna Agata Wojda
Albo Pan autentycznie nie rozumie, albo jest Pan wybitnie złośliwy.
Czym innym jest działalność klubu komercyjnego, który notabene nie nazywa
się Behemot, wiem że Panu kojarzy się z samym złem klub rozrywkowy, nie
mieścił się na ul. Piotrkowskiej, a na ul. Bodzentyńskiej, a czym innym jest
f
oddolna inicjatywa nieformalnej grupy Letni Klub Śniadaniowy, którzy
piknikowali w Parku i stamtąd są te zdjęcia, nie z knajpy i za tymi ludźmi
chowają się flaszki wódki, tylko z miłej, sympatycznej inicjatywy, która w dwie
niedziele miała miejsce w Kielcach i naprawdę ludzie bez żadnych burd spędzili
miło ze sobą czas. Pierwszy raz na trawie, drugi raz na asfalcie. Jeżeli Pan nie
rozróżnia tych dwóch inicjatyw, to proszę poprosić swoje służby o zrobienie
podstawowej prasowki.
Pan Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
Nie będę odnosił się do całej tej wypowiedzi mojej Koleżanki Radnej, bo
to jest zbędna polemika i nie wnosi nic do tego. Natomiast odniosę się do
wniosku tego Klubu Śniadaniowego, który wskazał jako lokalizację Park
Miejski, a rzeczywiście nie jest to Park Miejski tylko Wzgórze Zamkowe, skwer
Wzgórza Zamkowego. I teraz jeśli Pani spojrzy na zdjęcia, nie jest to w Parku
Miejskim tylko w okolicy Wzgórza Zamkowego. I teraz chce Pani powiedzieć
jeszcze jedno: jeżeli ta inicjatywa byłaby, jest chęć kontynuowania to w audycji
tej radiowej, w której brałem udział, gdzie miałem wrażenie, że będziemy
rozmawiać o miejscach gdzie mieszkańcy mogą spędzić czas razem korzystając
z tego, że mamy zielone Kielce, to do tego przedstawienia pełnej informacji nie
doszło, deklaruję się, że z chęcią się spotkam z tymi Paniami, czy z tym Klubem
Śniadaniowym i ustalimy zasady jako to zrobić również przy współudziale
Miasta. Tyle. Nie ma takiej potrzeby konfrontacji, rozmawiania poprzez media,
bo drzwi Prezydenta, Wiceprezydenta i Dyrektorów są otwarte. Odnoszę
wrażenie, że doszło tutaj do jakiegoś nieświadomego przekłamania, bo wniosek
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był na Park Miejski, a biwakowanie było na Wzgórzu Zamkowym w okolicach
Klubu, o którym była mowa.
Radna Agata Wojda - ad vocem
Jednak przyda się, Panie Prezydencie, ta prasówka i przegląd
dokumentów. Na zdjęciach widać, że to nie Wzgórze Zamkowe tylko Park
Miejski i okolice City Parku, które wskazał Wydział Zarządzania Usługami
Komunalnymi, mogę Panu pokazać bardziej szczegółowe fotografie, wiem, że
Pan był na urlopie w Oxfordzie w Anglii i może Pan nie zanotował, że to miało
miejsce tam. Natomiast dziękuję za deklarację współpracy, na pewno Letniemu
Klubowi Śniadaniowemu przekażę tę dobrą wolę z Pana strony.
Radna Katarzyna Zapała - ad vocem
Panie Prezydencie, ja bym się chciała odnieść do tej otwartości Pana
służb. Otóż na Komisji Budżetu, zaraz po niej, rozmawiałam z Komendantem
Straży Miejskiej dopytując o to, co jest powodem, że tak często przychodzi tam
Straż Miejska, przychodzi Policja. Oczywiście usłyszałam, że to jest po
zgłoszeniu mieszkańców, ale oczywiście nie chciał mi udzielić żadnych więcej
informacji, więc umówiłam się z Nim, że następnego dnia zadzwonię do Niego,
tudzież przyjadę i jako Radnej pokaże te uwagi. I wie Pan co się okazało?
Akurat następnego dnia po tej Komisji Budżetu Pan Komendant odebrał sobie
dzień wolny i poszedł na urlop, uwaga!, zamykając tę skargę w swoim biurze
tak, że jego zastępca nie był w stanie do niej dotrzeć. Wie Pan, to jest jakaś
masakra, jakiś surrealizm, Bareja przy tym to jest mały pikuś, że pozwolę sobie
tak skomentować.
Radny Dawid Kędziora
Ja mam pytanie do Pana Prezydenta ponieważ, oczywiście już w innym
temacie, ponieważ mamy na sali reprezentantów kupców z ul. Mielczarskiego,
jak wiemy w pracy między sesjami zapadły jakieś decyzje, jakieś propozycje dla
tych kupców. Są tutaj na sali i chcieliby się dowiedzieć czy Pan Prezydent coś
wiążącego w tej kwestii, również nam Radnym, mógłby przekazać.
Prezydent Wojciech Lubawski
Kupcy przede wszystkim w tej chwili nie muszą nigdzie wychodzić. Mają
do dyspozycji ten plac co najmniej do końca roku, bo to było minimum, którego
oczekiwali, ale również sprawa otwarta żeby tam byli na wiele lat, nie widzę
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takich przeszkód. Wczoraj było spotkanie, tam są chyba dwie grupy, jedni chcą
się dogadać, drudzy nie bardzo, marzą o powrocie na ul. Piekoszowską. Nie ma
problemu wyrzucania ich czy zwalniania tego placu.
Przewodnicząca Joanna Winiarska
Przechodzimy do podejmowania uchwał
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.
Mam jeszcze jedną informacje, mianowicie wpłynęły do mnie dwa wnioski
o udzielenie głosu na dzisiejszej sesji. Z tego co wiem Konwent podjął decyzję,
jak również po konsultacji z Przewodniczącymi Komisji merytorycznych
podjęliśmy decyzję, że obie osoby otrzymają prawo do głosu w punkcie Sprawy
różne i wolne wnioski.
Radny Dawid Kędziora - wniosek formalny
Chciałem zgłosić wniosek formalny o zmianę w porządku obrad
w związku z tym, że Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Adamczyk, który
przewodniczył Konwentowi przegłosował pozytywnie, Konwent przegłosował
wniosek o przesunięcie wystąpienia jednego mieszkańców, na punkt po
Informacji Pana Prezydenta Lubawskiego. W związku z czym chciałbym aby
ten punkt był przesunięty w to miejsce, które było przyjęte na Konwencie
w głosowaniu.
Radny Tomasz Bogucki
Przykro to powiedzieć,
ale Radnemu Kędziorze
myli się
zmartwychwstanie z jakimś innym świętem. Kompetencją Przewodniczącego
Rady jest ustala porządek obrad. Nie ma żadnego głosowania, nie ma żadnego
decydowania Konwentu. Konwent jest wyłącznie ciałem doradczym, a decyzję
o tym czy ma być zmiana w porządku obrad czy nie podejmuje Przewodniczący
Rady informując Radę o swojej decyzji. I to jest niezawisła jego, jednoosobowa
decyzja.
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Przewodnicząca Joanna Winiarska
Dziękuję bardzo. W związku z czym jeszcze raz chcę potwierdzić, iż obie
osoby czyli Pan Paweł Stokowiec oraz Pani Małgorzata Marenin zabiorą głos
w Sprawach różnych i wolnych wnioskach.
Panie Radny (do Radnego Dawida Kędziory) to proszę o sprecyzowanie
swojego wniosku formalnego.
Radny Dawid Kędziora
Ponawiam wniosek formalny o przesunięcie porządku. Szanowni Radni
może odnieśmy się do protokołów z poprzedniej sesji, była taka praktyka już
w tej kadencji wielokrotnie stosowana , punkt, o którym mowa był przesuwany
już kilkakrotnie za poparciem innego Klubu i głosowaniem Rady. Więc jeżeli
mówimy tutaj o tej kwestii, którą poruszył Kolega Bogucki to właśnie
Wiceprzewodniczący Krzysztof Adamczyk na Konwencie przyjął ustalony
porządek, więc jestem zdziwiony, że w chwili obecnej, mimo tego, że wniosek
był głosowany, mimo wszelkich ustaleń zostało to przesunięte na koniec.
Mój wniosek jest następujący: proszę o przesuniecie wystąpienia
przedstawiciela ul. Sukowskiej do punktu po wystąpieniu Pana Prezydenta.
Radny Robert Siejka - ad vocem
Nie ma w porządku obrad punktu: Wystąpienie Pana z ul. Sukowskiej.
W porządku obrad są sprawy różne, więc jeśli już Pan precyzyjnie chce zmienić
porządek obrad to całe Sprawy różne, ten punkt możemy przesunąć w inny. To
możemy zrobić.
Radny Jan Gierada
Skoro ci ludzie przyszli, mają tu siedzieć tutaj 3 czy 5 godzin żeby zabrać
5 minut głosu? Bądźmy rozsądni i przesuńmy ten punkt, nie cały punkt, tylko te
dwa wystąpienia i dajmy ludziom spokój.
Wiceprzewodniczący Krzysztof Adamczyk
Wpłynął wniosek na posiedzenie Konwentu Pana Stokowca, został
przyjęty pozytywnie, natomiast nie podał, w którym momencie ma być on
realizowany. Natomiast jest zgoda oczywiście żeby ten wniosek został przyjęty.
To samo jest z Panią Małgorzatą Marenin, też jest zgoda żeby zabrała głos
natomiast musimy sami sprecyzować kiedy chcemy żeby to zostało
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zaprezentowane. Pani Przewodnicząca proponuje sprawy różne to można się do
tego dostosować.
Radny Dawid Kędziora - ad vocem
Dziękuję Koledze Gieradzie za wsparcie, natomiast Koledze
Przewodniczącemu Krzysztofowi Adamczykowi przypominam i odnoszę do
lektury wniosku, w którym literalnie było napisane prośba o przesuniecie Spraw
różnych na początek z określonych względów, które również były określone.
Przewodnicząca Joanna Winiarska
Proszę o sprecyzowanie wniosku formalnego, który poddam pod głosowanie.
Radny Dawid Kędziora
Precyzuję na wniosek Pani Przewodniczącej wniosek formalny: proszę
0 przesuniecie wystąpienia zaplanowanego w punkcie Sprawy różne do punktu
po wystąpieniu Pana Prezydenta.
Radny Robert Siejka - ad vocem
Bardzo przepraszam ale proszę spojrzeć w porządek obrad, nie ma takiego
punktu. Jeżeli głosujemy zmianę w porządku obrad to nie możemy zagłosować
przesunięcia jakiegoś wystąpienia, które nie jest ujęte w porządku obrad. Albo
głosujemy przesunięcie całego punktu Sprawy różne, albo taki wniosek jest
bezzasadny.
Radny Dawid Kędziora
Kolego Radny, zdaję sobie sprawę, że ta kwestia będzie bardzo
niewygodna dla wielu z Was ponieważ jesteście odpowiedzialni za to co się
w tej chwili stało i pewnie mieszkańcy, którzy się tu zebrali odniosą się do
głosowania gdzie popieraliście ten pomysł. Natomiast wychodząc naprzeciw
wymaganiom formalnym edytuję swój wniosek zgłaszając przesunięcie całego
punktu na miejsce, o którym wcześniej wspomniałem.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Marnujemy czas tych wszystkich ludzi tutaj i swój. Mamy już chyba
w umysłach wakacje w sierpniu Radnych. Ileż to osób występowało już tutaj po
wystąpieniu Pana Prezydenta, różnych, w okolicznościowych sprawach i innych
1 nic się nie działo. Niech Pani postanowi sama, jak mówił Bogucki, dopuści
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tych ludzi po tych wystąpieniach, A sprawy Różne są zawsze po zakończeniu
sesji, ale to dotyczy samych Radnych, niech Pani nie gnębi tych ludzi.
Przewodnicząca Joanna Winiarska
Ja nikogo nie gnębię, akurat na tym Konwencie byłam nieobecna. Z tego
co mi wiadomo zostali mieszkańcy dopuszczeni zgodnie ze Statutem. Statut
najpierw przewiduje aby dane sprawy były rozpatrywane na Komisjach. Pani
Marenin była na posiedzeniu Komisji Edukacji i zwróciła się ponownie aby
mogła na sesji zabrać głos. Czy Pan Stekowiec był na Komisji nie wiem. Nie
róbmy z tej sesji sołeckiego zebrania. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, to od tego są
Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli Radni wniosek przegłosują to będzie
przesunięte, więc w tym momencie proszę uprzejmie o przegłosowanie wniosku
formalnego, który zgłosił Radny Kędziora.
Głosowanie wniosku.

Za
Przeciw
Wstrzymało się
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Rada Miasta Kielce wyraziła zgodę na mamine w porządku obrad polegającą na
przesunięciu dotychczasowego punktu nr 8 jako pkt. 6. Pozostała numeracja
ulega stosownej zmianie.

Do pkt. 6
W sprawach różnych i wolnych wnioskach Przewodnicząca
Winiarska udzieliła głosu Panu Pawłowi Stekowcowi.

Joanna

Pan Paweł Stekowiec
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni
Państwo Radni Rady Miasta Kielce, Szanowni państwo
Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu przed tak zacnym gremium. Jako
reprezentant około 160 mieszkańców ulicy Sukowskiej przedstawię sprzeciw
w sprawie realizacji inwestycji pn. rozbudowa ulicy Sukowskiej w Kielcach
polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego od pętli autobusowej w ul.
Sukowskiej do ul. Do Modrzewia wraz z budową kanalizacji deszczowej
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w ramach realizacji projektu: trasy rowerowe Polski południowo-wschodniej województwo świętokrzyskie.
My mieszkańcy ul. Sukowskiej i ul. Do Modrzewia zwracamy się z prośbą do
Wysokiej Rady w związku z naszym dotychczas bezskutecznym protestem
w sprawie wyżej wymienionej budowy. Nie zgadzamy się na budowę wyżej
wymienionej ścieżki jako ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w
pasie drogowym ulicy Sukowskiej o szerokości 3,5 m z lokalnymi zawężeniami
do 2,5 m.
Już na wstępie mojego wystąpienia pragnę powiedzieć, że o realizacji
wskazanego przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Kielcach, mieszkańcy ulicy Sukowskiej, która jest
położona wzdłuż przebiegu planowanej trasy rowerowej, dowiedzieli się
w połowie stycznia 2015 r. w związku z rozpoczęciem prac geodezyjnych na
prywatnych nieruchomościach, prowadzonych na zlecenie biura projektowego
CONTEK PROJEKT w Kielcach. Przedstawiona mieszkańcom w trakcie tych
prac koncepcja przebiegu trasy rowerowej, jak również dokumentacja
projektowa inwestycji wskazuje, że planowana trasa rowerowa w istotnym
zakresie wkracza w prywatne nieruchomości mieszkańców, na których znajdują
się nasze domostwa. Na szczególną uwagę zasługuje w tym miejscu fakt, że
0 zamiarach realizacji tej inwestycji na prywatnych nieruchomościach,
mieszkańcy, których to dotyczy nie zostali wcześniej poinformowani.
Nie przeprowadzono w tym zakresie żadnych konsultacji społecznych mających
na celu poinformowanie mieszkańców o planowanej inwestycji, przedstawieniu
koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej, czy w końcu wysłuchaniu uwag
1 propozycji mieszkańców, których bezpośrednio dotyczy zaplanowany przebieg
tej inwestycji.
Należy w tym miejscu zauważyć, że zaniechanie w tym zakresie konsultacji
społecznych i dialogu, a także ignorowanie zgłaszanych przez mieszkańców
wniosków i uwag stanowi naruszenie Europejskiej Karty Samorządu
Terytorialnego oraz Postanowień Komisji Europejskiej ustalonych w ogólnych
zasadach i standardach konsultacji społecznych. Informujemy, że począwszy od
dnia 22 stycznia 2015 r. wystosowaliśmy pisma do Urzędu Marszałkowskiego,
f
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Prezydenta Miasta Kielce,
Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą
o zmianę przebiegu ścieżki i wprowadzenie do projektu racjonalnych zmian
uwzględniając proponowane zmiany mieszkańców, ale niestety nikt nas nie
wysłuchał. Mamy wrażenie, że to wszystko jakby grochem o ścianę. Urzędnicy
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wiedzą lepiej i żadne argumenty do nich nie trafiają. Łatwo im decydować
o czyimś losie. Stawiają nas, jako obywateli, przed faktami dokonanymi.
Nie jest prawdą, że budowa ścieżki rowerowej będzie realizowana
w istniejącym pasie drogowym ul. Sukowskiej. Planowana budowa wiąże się
z poszerzeniem pasa drogowego, co niesie za sobą potrzebę wyburzenia
istniejących ogrodzeń oraz niedopuszczalne zbliżenie do istniejących budynków
mieszkalnych, które obecnie stoją w odległości l do 2 m od drogi.
Jest co najmniej zastanawiające, że projekt przebiegu ścieżki rowerowej
w chwili obecnej ingeruje w szereg naszych prywatnych działek budowlanych,
pomimo licznych protestów i propozycji o możliwości poprowadzenia ścieżki
w taki sposób, aby nie ingerowała ona w zabudowane nieruchomości naruszając
domostwa i niszcząc w niczym nieuzasadniony sposób bardzo kosztowną
infrastrukturę na prywatnych posesjach.
Ulica Sukowska wymaga remontu jezdni, remontu istniejącego chodnika,
budowy nowego chodnika.
Nie zgadzamy się na budowę asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej, trwale
wygrodzonej przestrzennie od pasa jezdnego, bez pasa zielni.
Przeciwko budowie ścieżki wzdłuż jezdni ul. Sukowskiej przemawiają
następujące argumenty:
• wysokie koszty przeróbki instalacji elektrycznej, która niedawno była
przebudowywana i remontowana,
• koszty przebudowy złączy gazowych, które niedawno zostały wykonane przez
mieszkańców ulicy,
• ścieżka rowerowa asfaltowa będzie zakrywać kabel telekomunikacyjny dla 3
województw. Jakakolwiek naprawa lub przebudowa tego kabla będzie
wymagała ingerencji w jej nawierzchnię,
• ciąg ścieżki będzie przebiegał - wg proponowanego obecnie projektu w miejscu położenia nitki wodociągowej wielokrotnie przerabianej i biegnącej
nieregularnie.
Z tego, co wiadomo mieszańcom, przeróbki w miejscach, gdzie nitka była
popękana nie zostały naniesione na mapy geodezyjne,
• brak jakichkolwiek planów zbudowania od nowa drogi, tj. pasa jezdni na której
mogą poruszać się pojazdy,
• ulica Sukowska nie posiada żadnych atrakcji dla rowerzystów z wyjątkiem
rozpadającej się drewnianej kapliczki położonej od strony południowej pasa
drogowego,
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• projekt nie bierze pod uwagę aspektu bezpieczeństwa rowerzysty i kierowców
wyjeżdżających z posesji, biorąc pod uwagę liczne zjazdy bramowe,
• inwestycja budowy kanalizacji w drodze ul. Sukowskiej nie jest dokończona.
Kanalizacja była budowana w sposób nieprzemyślany i będzie wymagała wielu
poprawek, co będzie wiązać się z ingerencją w obszar, gdzie ma powstać
ścieżka.
Tryb budowy ścieżki rowerowej w pośpiechu bez konsultacji społecznych, nie
liczenie się z kosztami może okazać się kolejnym bublem nikomu
niepotrzebnym. Wiele posesji nie jest jeszcze podłączonych do kanalizacji. Cały
kolektor w ul. Sukowskiej zalewany jest wodami gruntowymi, które obecnie
wypływają na posesje od numeru 90 do 110. Pracownicy firmy Molewski
pompujący codziennie wodę ze studni przed przepompownią do pobliskiego
kanału burzowego, mówią, że trzeba będzie zerwać nawierzchnię w wielu
miejscach, aby naprawić pękające kamionki, tryb budowy ścieżki rowerowej w
pośpiechu bez konsultacji społecznych, nieliczenie się z kosztami może okazać
się kolejnym bublem nikomu nie potrzebnym,
• budowa samego chodnika dla mieszkańców o nawierzchni rozbieralnej
spowodowałaby zajęcie węższego pasa działek pod pas drogowy i niższy koszt
inwestycji.
To
rozwiązanie
spowodowałoby
ocalenie
większości
wybudowanych w ostatnich latach ogrodzeń posesyjnych od strony drogi
i obniżyło koszt przebudowy ul. Sukowskiej,
• Proponujemy alternatywne rozwiązania dla ścieżki rowerowej na terenie
Dymin w kierunku wschodnim od ul. Łanowej, w drugiej linii zabudowy,
zgodnie z planem miejscowym:
- budowa na końcu działek od strony północnej drogi, gdzie jest planowana
droga osiedlowa będzie kraj obrazowo bardziej atrakcyjna, koszt takiej trasy
byłby niższy o około 80% Widok dla rowerzysty jest dużo lepszy i koszt
inwestycji byłby niższy o ok. 80%, lub
- budowa ścieżki od węzła ulic Łanowa i Weterynaryjna wzdłuż ściany lasów
państwowych. Wykup gruntów rolnych zacienionych przy lesie byłby znacznie
tańszy,
albo
- budowa ścieżki od strony południowej ul. Sukowskiej na terenie pól ornych
nie wyposażonych w żadną infrastrukturę za linią zabudowy,
- ograniczenie pasa ruchu drogowego z wykorzystaniem chodnika, ścieżki
rowerowej w obecnie istniejącym pasie drogowym z uwzględnieniem
pomniejszonej szerokości samej jezdni. Nadmieniamy, że w Kielcach jest wiele

20

ulic, które posiadają jezdnie niezgodne z przepisami i na tych ulicach cały czas
funkcjonuje komunikacja miejska np. ulica Zagórska w Kielcach,
- zmiana parametrów technicznych drogi z klasy L na inną klasę.
Z udostępnionej mieszkańcom dokumentacji wynika, że inwestycja ta będzie
prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanej
potocznie specustawę drogową, która uważamy, że jest błędnie interpretowana
przez naszych miejscowych urzędników (dowód: orzecznictwo sądów
administracyjnych jest odmienne od zajmowanego stanowiska, które
reprezentuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach). Nie
zgadzamy się z tym, aby na naszych prywatnych posesjach wybudować ścieżkę
rowerową i doprowadzić do wywłaszczenia nas z części działek.
Jesteśmy oburzeni faktem, że władze miasta w ogóle nie biorą pod uwagę dobra
ludzi mieszkających na tej ulicy. Tym, że ścieżka rowerowa budowana jest
bezpośrednio pod naszymi oknami. Teraz mieszkańcy, wyjeżdżając ze swoich
posesji, będą wjeżdżali bezpośrednio na ścieżkę, pod koła rowerzystów. To
będzie najbardziej niebezpieczna ścieżka w Kielcach. Jesteśmy przekonani, że
dojdzie tu do niejednego wypadku. Uważamy, że budowa ścieżki rowerowej w
pośpiechu, bez konsultacji, nie liczenie się z kosztami, tj. przebudowa sieci
wodociągowej,
sieci
gazowej,
sieci
telekomunikacyjnej,
sieci
elektroenergetycznej,
rozbiórka
istniejącego
chodnika,
przebudowa
skrzyżowania, rozbiórka ogrodzeń na każdej posesji, okaże się kolejnym bublem
nikomu nie potrzebnym a Miasto Kielce może w tego typu projektach wieść
prym w kraju.
Nie możemy bezczynnie patrzeć na to, jak radośnie korzysta się z unijnych
pieniędzy wydając je bez większego sensu na lewo i prawo. Może więc warto
poinformować Komisję Europejską w jaki sposób są wydatkowane unijne
pieniądze? Czy są wydawane oszczędnie, wydajnie i skutecznie?
W związku z przedstawionymi tu, licznymi zastrzeżeniami zwracamy się do
Szanownej Rady Miasta o poważne potraktowanie naszego sprzeciwu
i wstrzymanie realizacji ścieżki na omawianym odcinku ul. Sukowskiej i Do
Modrzewia.
Tylko w mocy Wysokiej Rady Miasta Kielce jest wstrzymanie tej niezasadnej
inwestycji.
Szanowni Państwo, na zakończenie wystąpienia pragnę powiedzieć, iż
pamiętamy czasy rządów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od tego
czasu upłynęło 25 lat. W chwili obecnej w czasach demokracji państwa
r
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polskiego zwykły, szary obywatel traktowany jest dużo gorzej niż
w poprzednim systemie politycznym. Na naszym przykładzie dobitnie widać, że
urzędnik ma zawsze rację, natomiast obywatel płacący podatki nie ma prawa do
dysponowania swoją własnością oraz nikt nie liczy się z jego odmiennym
zdaniem. Dziękuję Państwu za uwagę.
Pani Małgorzata Marenin Prezes Stowarzyszenia Stop Stereotypom
Na początku chciałam podziękować Pani Przewodniczącej Rady Miasta
za udzielenie mi czasu na wypowiedź. Jestem tutaj przedstawicielką
Stowarzyszenia Stop Stereotypom. Jest to Stowarzyszenie, które za jedno
z najważniejszych swoich działań uznaje obronę praw pracowniczych oraz praw
socjalnych. Do Stowarzyszenia Stop Stereotypom zgłosiła się Rada Rodziców
z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kielcach zgłaszając problem, który
w naszym mniemaniu zasługuje na to, aby w natychmiastowym tempie został
rozpatrzony. Państwo zapewne znacie sytuację Przedszkola gdzie dochodzi
o zmian organizacyjnych wbrew wszelkim zasadom logiki ponieważ urzędująca
obecnie Pani Dyrektor Pani Anna Dróżdż jest dyrektorką, która otrzymała wiele
nagród, która prowadzi Przedszkole w sposób bardzo gospodarny i rozwojowy.
Nie muszę chyba Państwu uświadamiać, że zmiana dyrektora w czasie rozkwitu
Przedszkola skutkuje zaburzeniem koncepcji pracy całego Przedszkola. Ale
ponieważ nie mogę tutaj negować decyzji które zapadają zgodnie z prawem,
bowiem podczas ostatniego konkursu doszło do remisu dwóch kandydatek
ubiegających się o stanowisko dyrektora, to teraz decyzję ma podjąć Prezydent
Wojciech Lubawski. Z punktu widzenia prawa należy na taką decyzję
oczekiwać, jednakże zakulisowo dowiedziałam się, że decyzja już zapadła,
o czym nie wstydzi się mówić na przykład Pan Dyrektor Tomala czy Pan
Prezydent Sygut. Tutaj jako przedstawicielka Stowarzyszenia Stop Stereotypom
chcę wystąpić do Państwa Radnych z prośbą o powołanie komisji doraźnej do
zbadania procesu przebiegu konkursu w Przedszkolu Samorządowym nr 3
w Kielcach na Barwinku, który wyłonił, ma właściwie wyłonić nowego
dyrektora tejże placówki. Ale są tutaj też przedstawiciele Rady Rodziców z tego
Przedszkola, którzy też mają do państwa ogromną prośbę, im chodzi o rzecz
naprawdę bardzo prostą i bardzo ludzką, chodzi o wyjaśnienie powodu decyzji
dlaczego obecna pani Dyrektor nie może kontynuować swojej pracy? W opinii
rodziców jak i grona pedagogicznego podczas konkursu doszło do wielu
naruszeń. Zresztą rok poprzedzający konkurs obfitował w liczne kontrole, było
ich aż II. Stowarzyszenie po rozpatrzeniu tej sprawy uznało, że sprawa nosi
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znamiona wręcz mobbingu. Jeszcze raz ponawiam prośbę rodziców
i nauczycieli z Przedszkola o to żeby podać konkretne powody dlaczego
dyrektor placówki musi być zmieniony. Związkowcy, którzy brali udział
w konkursie na dyrektora wystosowali pismo do Pana Prezydenta, w którym
zaznaczyli, że konkurs przebiegał w sposób niegodny i uwłaczający osobie
Dyrektora, że pojawiały się drwiny, że nie było możliwości zaprezentowania
pełnej koncepcji pracy na kolejne 5 lat przez Panią Dyrektor Dróżdż, że w opinii
związkowców był ewidentny widać brak szacunku dla opinii pracowników
i rodziców. Myślę, że już to, czyli opinia związkowców jest wystarczającą
rzeczą do tego żeby podjąć takie działania jak powołanie doraźnej komisji.
Ubolewać należy nad faktem, że pomijane jest przede wszystkim dobro dzieci
i satysfakcja rodziców, bowiem organ, który ma powołać nową Panią Dyrektor
jest zobowiązany do zapoznania się z opinią rady pedagogicznej. Ta opinia rady
pedagogicznej dla nowo powoływanej Pani Dyrektor jest negatywna, podobnie
opinia Rady Rodziców. Domniemam, że z tą opinią Pan Prezydent zechce się
zapoznać, jednakże ubolewam nad faktem, że w mediach już podano informację
0 nowej Pani Dyrektor, a tymczasem opinia nie została jeszcze przedstawiona
Panu Prezydentowi, więc pytam jak to jest możliwe. Chciałabym jeszcze
poruszyć kwestię takiej kultury osobistej niektórych Radnych, ponieważ jest to
fakt często pomijany, ale wielu mieszkańców Kielc zwraca na to uwagę. Ja
brałam udział w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu w zeszłym tygodniu,
ponieważ to była sugestia Przewodniczącej Rady Miasta, aby ten problem
poruszyć na tejże Komisji. No i usłyszałam, że Komisja nie jest właściwym
organem do zajmowania się tą sprawą, niektórzy Radni nie wykazali większego
zainteresowania, niektórzy byli wręcz niemili. Postawa Pana Dyrektora Tomali
to szczyt arogancji, to ogromna buta, ignorancja. Jeżeli Dyrektor Wydziału
Edukacji twierdzi, że nic nie będzie wyjaśniał, bo to nie jest miejsce do tego, to
pytam jakie to jest miejsce? Czy to jest miejsce podczas prywatnych spotkań
1 obiadów rodzinnych? Pan Tomala powiedział, że, cytuję: „decyzja zapadła
i koniec". Proszę Pana, to jest niemożliwe ponieważ Prezydent jeszcze nie
zapoznał się z opinią, więc skąd takie informacje. Pan Tomala uważa, że opinia
rodziców i pedagogów nic nie znaczy. Ja jestem przeciwnego zdania. To jest
podstawowe kryterium jakim należy się posługiwać wyłaniając dyrektora
placówki. Ponieważ sięgnęłam po wszystkie możliwe środki, więc zwróciłam
się mailowo do radnych z okręgu nr 4, czyli jest to teren obejmujący os.
Barwinek, z prośbą o spotkanie, radnych wyłonionych z tego okręgu
z przedstawicielami rodziców, których dzieci uczęszczają do tego Przedszkola
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i jeszcze z przedstawicielami Stowarzyszenia Stop Stereotypom. Proszę sobie
wyobrazić, że na mojego maiła odpisał tylko jeden Radny Pan Chłodnicki,
natomiast pozostali Radni nie raczyli zainteresować się w ogóle taką kwestią
żeby można było spotkać się z wyborcami z ich okręgu, którzy proszą
0 spotkanie, o nic konkretnego, tylko spotkanie,. Jeden z Radnych, właściwie
maił, który jest podany na stronie Urzędu Miasta jest nieaktywny. Boli mnie to,
że w tej sprawie nastąpiła całkowita ignorancja czynnika społecznego, bo jeżeli
pod prośbą o to, aby Pani Dyrektor mogła dalej sprawować swoją funkcję
podpisała się ponad setka rodziców, prawie wszyscy pracownicy placówki, to
uważam, że to jest wystarczający powód żeby zasygnalizować władzom Miasta,
że przebieg konkursu nie był całkowicie właściwy. W związku z tym moja
obecność tutaj jak i przedstawicieli rodziców z tego Przedszkola. Szanowni
Radni chciałam Warn przypomnieć, że jesteście wybrani przez wyborców, że
coś im obiecaliście. Nie może być tak, że w momencie kiedy wyborcy,
z waszego dodatkowo okręgu wyborczego, proszą Was o spotkanie, spotykają
się z całkowitą ignorancją. Odnoszę wrażenie, że Radni, szczególnie radni,
którzy już sprawują swój urząd przez kilka kadencji są uwikłani w jakąś siatkę
układów. Można się z tego śmiać, to jest moja opinia, mam prawo do niej, to
jest opinia wielu mieszkańców miasta. Głośno się mówi o tym, ze żona jednego
pracuje w Urzędzie drugiego i tak dalej, tak , zamierzam to podkreślać, a swoim
postępowaniem, które całkowicie ignoruje żądania obywateli, prośby
obywateli..
Przewodnicząca Rady Miasta
Pani Małgorzato, proszę o konkrety ponieważ za momencik kończy się Pani
czas wypowiedzi.
Pani Małgorzata Marenin
Ja nie przyjmuję do wiadomości, że władza nie musi się tłumaczyć ze
swoich decyzji. I tutaj jest ewidentny czynnik społeczny, a więc duża grupa
rodziców, nauczycieli, wspierające ich Stowarzyszenie, opinia związkowców,
1 wszyscy my żądamy aby przedstawić jakie konkretnie przesłanki są za tym,
aby Pani Dyrektor musiała zakończyć swoją pracę w tym Przedszkolu, które
odnosi wiele sukcesów na arenie ogólnokrajowej. Mamy nadzieje, że Państwo
przychylą się do naszej prośby i nawet dzisiaj podczas rozmów czy to
zakulisowych czy tutaj na sali podejmiecie Państwo jakieś działania, które
z powrotem przywrócą zaufanie dla naszych władz miasta. Mam nadzieję, że

24

jako Stowarzyszenie Stop Stereotypom nie będziemy musieli wytykać
nepotyzmu, który w naszej ocenie, zaczyna się w Kielcach nasilać. I na koniec
prośba do Radnych o to, aby uaktualnili swoje adresy mailowe na stronach
Urzędu Miasta ponieważ jest to ich obowiązek, aby utrzymywać bieżący
kontakt z interesantami. Serdecznie dziękuję.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Odnosząc się do Kolegi, który omawiał sprawę ul. Sukowskiej - ta ulica
jest ulicą nieszczęśliwą. Tak się składa, że praktycznie codziennie nią jeżdżę aż
do samego Sukowa i powiem tak, w tamtym roku na jesieni były przyłącza
wodociągowe. Teraz na wiosnę jadę i co oni wyrabiają, wszystkie prawie
przyłącza na nowo robione po kilku miesiącach. Fatalnie zrobiona
dokumentacja, filtry, odwodnienia itd., i znowu chyba będzie to samo. Ta ulica
jest w fatalnym stanie jeśli chodzi o nawierzchnię. Podzielam absolutnie Pana
pogląd i wszystkich mimo, że nie jestem Radnym z tamtego rejonu, ale to nie
ma znaczenia. Nie można przy tak ścisłej zabudowie zabrać ludziom jeszcze
kawałek działki żeby zrobić kawałek ścieżki rowerowej, która w tym miejscu
jest kompletnie niepotrzebna. Tam sobie przejedzie rower jak inny, bo nie ma
ogromnego natężenia ruchu. Zrobić nawierzchnie nową, kawałek chodnika
i będzie wszystko w porządku. A nie w tej chwili koszt społeczny tego,
przeróbek, modernizacji ogrodzeń, wodociągów, energetyki będzie tak potężny,
że to nie zaspokoi efektów jakie miałoby to przynieść. Dajcie ludziom spokój,
zróbcie gdzie indziej tę ścieżkę rowerową. Jestem za ścieżkami rowerowymi, ale
tam już wybitnie nie pasuje absolutnie ta ścieżka.
Radny Dawid Kędziora - ad vocem
Ja tutaj chciałem się odnieść do tych wcześniejszych wypowiedzi.
Pierwszy temat dotyczący ul. Sukowskiej poruszę w punkcie interpelacje, mam
na tą okoliczność przygotowaną interpelację, w której szczegółowo opisuję ten
problem. Koledze Radnemu Gieradzie przypominam, że przez ostatnie dwie
kadencje był Radnym właśnie z tamtego okręgu i te decyzje zapadały też za
kadencji Radnego Gierady. A w kwestii Przedszkola, ponieważ ten temat śledzę
i również Dyr. Tomala nie odpowiedział na interpelację w tej kwestii, którą
złożyłem w grudniu. Chciałbym tylko Koledze Janowi powiedzieć, że w tym
konkursie obie Panie zostały tak samo ocenione i decyzja miała być podjęta już
przez władze miasta. Nie wiem czy tutaj ten obiektywizm faktycznie został
zachowany, czy została uwzględniona wola rodziców, a myślę, że tak przede
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wszystkim powinno się stać. Ale jak najbardziej popieram w całej rozciągłości
Kolegę Jana, że ta ścieżka tam nie powinna powstać.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Myślałem, że Kędziora znów na mnie naskoczy, ale grzecznie. Ja
powiedziałem krótko na temat konkursu. Słyszałem, że jest remis. Niestety nie
może być dwóch dyrektorów, musi być jeden. Decyzję podejmie Prezydent.
Powiedziałem - ma wygrać lepszy. Nie wiem kto jest lepszy Kasia czy Marysia,
nie byłem na konkursie. Ale dziękuję, że Kolega Dawid popiera to, żeby
ludziom tam nie psuć zdrowia.
Radny Marcin Chłodnicki
Po pierwsze jako Radny, ale też jako szef Stowarzyszenia Rowerowego
w Kielcach pragnę poprzeć głos mieszkańców ul. Sukowskiej. Jestem również
zbulwersowany tym, że przebieg tej trasy nie był w odpowiedni sposób, nie był
w ogóle konsultowany również ze środowiskami rowerowymi, przynajmniej
Stowarzyszeniem, które prowadzę. A podpisuję się również pod tym, że
przebieg tej trasy przez ul. Sukowską jest kompletnie bezsensowny dla
rowerzystów. To już można było wymyślić całkowicie inną drogę, jestem za
tym, jeżeli to jest tylko możliwe, żeby w tym momencie zmienić przebieg tej
drogi rowerowej, bo jak widać, nie jest ona w tym miejscu nikomu potrzebna.
Odnosząc się do drugiej kwestii Przedszkola i też tak naprawdę popierając tezy
i wnioski, które przedstawiła Pani Małgorzata Marenin, chciałbym dodatkowo
zadać pytanie dotyczące typowania pracowników do zwolnień w tym
Przedszkolu. Czy prawdą jest, że do zwolnienia typowane są panie nauczycielki
dyplomowane w tym Przedszkolu, które są również znane z tego, że są
działaczkami związkowymi Związku Nauczycielstwa Polskiego?
Pan Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
Ja tytułem wyjaśnienia żeby była sprawa absolutnie klarowna. Ta ścieżka
o której mówimy, czy przebieg tej inwestycji, o której mówimy on się wpisuje
w program budowy ścieżek rowerowych po „ścianie wschodniej", wzdłuż
„ściany wschodniej". Kawałek ul. Sukowskiej jest odcinkiem szlaku
rowerowego z północy kraju na południe kraju przez wszystkie województwa
ściany wschodniej. Na ten cel pieniądze uzyskało Świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo, właściwie Urząd Marszałkowski, którego jednostką jest
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. ŚZDW w ramach tej inwestycji
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zaprojektował i zaproponował pewne przebiegi dróg i tutaj znalazła się również
Sukowska. Jeszcze tylko jedno chciałbym zaznaczyć, że dzięki temu, że gdyby
ta ścieżka powstała, jeżeli ona powstanie, będzie możliwość również
w pieniądzach z dofinansowaniem unijnym, będzie również możliwość
odwodnienia tej ulicy. A wszyscy doskonale wiemy, że wielkim problemem od
lat jest sprawa braku odwodnienia tej ulicy, co powoduje z kolei destrukcję
nawierzchni i problemy komunikacyjne. Tylko tyle tytułem wyjaśnienia.
Radny Dawid Kędziora - ad vocem
Panie Dyrektorze ja bym tylko prosił o Pana obecność w punkcie
interpelacje, dlatego że ten fakt, o którym przed chwilą Pan powiedział
chciałbym szerzej poruszyć dlatego, że ten konflikt społeczny, który powstał był
zgłaszany zarówno do Parku jak i wszystkich jednostek, które Pan wymienił.
I nie jest to tak, że Miejski Zarząd Dróg nie miał w tym żadnego udziału, że
Miasto Kielce nie miało w tym żadnego udziału. Wręcz przeciwnie to Wy
Państwo ponosicie odpowiedzialność za taką lokalizację ponieważ konsultacje
społeczne nie zostały przeprowadzone. A tej sytuacji posługiwanie się
specustawą ma nie do końca jednoznaczny wydźwięk prawny.
Radny Jacek Wołowiec
Ja chciałbym zabrać głos w kwestii wyboru dyrektora w Przedszkolu nr 3.
Ale na początku chciałbym odnieść się do wystąpienia Pani Małgorzaty,
wcześniej myliłem imiona, przepraszam, i powiedzieć jasno i wyraźnie, że Pani
się troszeczkę mija z prawdą, bo radni z uwagą wysłuchali Pani wypowiedzi
i powiem, że był to dla nas temat bardzo interesujący. Potwierdzeniem tego
może być protokół gdzie kilku Radnych zabierało głos w tej kwestii. Ja Pani
wtedy wyjaśniłem, a jeszcze wcześniej rozmawiając telefonicznie, ze sytuacja
jest dość skomplikowana. Bo tak naprawdę jeśli spojrzymy na tę kwestię
poprzez pryzmat prawa, to prawo jasno i wyraźnie mówi, że w przypadku nie
rozstrzygnięcia konkursu decyduje o tym Prezydent. Ja zresztą jasno i wyraźnie
powiedziałem, że nie zgadzam się z taką formułą konkursu, bo osobiście
uważam że dojrzeliśmy jako społeczeństwo do takiej sytuacji żeby rodzice mieli
wierszy wpływ na wybór dyrektora niż pracownicy Prezydenta czy pracownicy
samorządowi. Ale dzisiaj prawo jest tak sformułowane, że więcej głosu mają
pracownicy samorządowi niż rodzice. Wiejec mają niż pozostałe osoby, które
biorą udział w komisji konkursowej, mam tu na myśli chociażby Kuratorium.
Należałoby w tej materii zmienić prawo. Niestety dzisiaj jest tak, jak jest.
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Jeszcze raz podkreślam, ja uważam, że jako społeczeństwo dojrzeliśmy do takiej
sytuacji żeby rodzice mieli więcej głosu w takiej komisji konkursowej i wtedy
by ich głos został całkowicie zaakceptowany. W przypadku gdy konkurs jest
nierozstrzygnięty, stety czy niestety, decyduje o tym Prezydent. I my jasno
powiedzieliśmy, że jeżeli nie mamy jasnych sygnałów, a takie sygnały do nas,
żadne pisma, informacje nie dotarły, że procedura konkursowa została złamana,
to niestety na tylko takich informacjach, domniemaniach, że nie było równego
traktowania, nie możemy podjąć żadnych kroków. Fakt jest faktem, że Pani
Dyrektor Dróżdż jest to osoba doświadczona, doskonały pedagog i dziwę się, że
została podjęta taka decyzja. Ale niestety, to jest decyzja Pana Prezydenta, na
którą my nie mamy wpływu. Tak sobie myślę, że jeśli Pani Dyrektor nie została
wybrana na kolejną kadencję to warto pomyśleć czy w innym Przedszkolu,
w innym miejscu nie wykorzystać jej doświadczenia.
Radny Jarosław Machnicki - ad vocem
Ja uczestniczyłem w tej Komisji. Tutaj wiele słów, które mówiła
występująca dzisiaj Pani są, mówiąc prosto, przesterowane, nie są do końca
prawdą. Powiedzieliśmy prosto że jeżeli państwo macie, ci którzy są
przeciwnikami tego wyboru, konkretne wskazania naruszenia prawa to jeden
z moich kolegów powiedział, że on pierwszy zgłosi to do Prokuratury. Ja
potwierdzam to w tej chwili - jeśli macie Państwo konkretne fakty, powody,
dowody na to, że doszło tam do naruszenia, bo tu dzisiaj też słyszeliśmy, że są
tam straszne rzeczy, że my też w jakiś strasznych układach jesteśmy, to po
prostu czuję się źle. Chciałem się jeszcze odnieść do tego, że Pani Marenin
mówiła, że wysłała maile do Radnych. Tak, ja nawet nie odpowiedziałem na
Pani maiła, bo jeżeli moi wyborcy, z mojego okręgu chcą się ze mną spotkać to
nie mają nigdy żadnego problemu. Ja nie sadzę abym musiał rozmawiać przez
pośredników.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Sama zainteresowana jeśli przegrała konkurs i jeśli ma jakiekolwiek
zastrzeżenia do strony merytorycznej, bo słyszałem tu o mobbingu i jakiś innych
rzeczach, jakiś układach, co Pani Marenin mówi, to niech sama zgłosi to, to jest
w jej interesie. Taki jest tok postępowania, zainteresowany powinien zgłosić,
a nie przez Stowarzyszenie, Radnych, itd. Szukanie dziury w całym. Może
niesłusznie przegrała może słusznie od tego jest Komisja ona ponosi za to
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odpowiedzialność. Sam zainteresowany powinien się z tym zwrócić, a nie
poprzez Stowarzyszenia.
Radny Dawid Kędziora - ad vocem
Ja pozwolę sobie jeszcze bardzo króciutko odnieść się do tej sprawy,
ponieważ mamy na sali przedstawiciela Rady Rodziców,, który niestety nie ma
głosu na tej sesji, więc w jego imieniu chciałbym przekazać, że jednak kwestie
dotyczące tego Przedszkola Samorządowego od początku budziły wątpliwości.
W poprzednich okresach konkurs był rozstrzygany dwukrotnie, gdzie
dwukrotnie ta Pani wygrała, mimo to umowa nie została podpisana na 5 lat, tak
jak jest to planowane w tym momencie,, tylko na jeden rok. Ja sam interpelację
składałem w kwestii takiej aby pomóc dzieciom, które miały stracić możliwość
uczęszczania do tego Przedszkola. Był bardzo Duży opór i powiem szczerze, że
interpelacja będzie zamieszczona ponownie na stronie. Pan Dyrektor Tomala do
tej pory nie udzielił odpowiedzi na tę interpelację. Zgłaszałem to Panu
Prezydentowi na kolejnej sesji również bezskutecznie.
Pan Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
Trochę byłoby niezręcznie gdyby osoby, które tutaj przyszły z ul.
Sukowskiej nie otrzymały tutaj stanowiska Prezydenta Miasta i chciałbym to
zaprezentować. Ale na początek chciałbym podziękować Panu Witoldowi
Borowcowi za ul. Kruszcową, bo wieloletnie starania żeby tę ulicę zrobić, jego
upór żeby szukać sposobów na dofinansowanie tego, a przypominam, że ten
projekt wygrał w ramach budżetu obywatelskiego, skończył się tym, że ta ulica
będzie urządzona. Ja nieprzypadkowo dotykam tego tematu, bo wiem, że
osobami takimi wpływowymi i opiniotwórczymi są radni, którzy niekoniecznie
reprezentują ten okręg, mówię o ul. Sukowskiej, ale tam kiedyś mieszkali. Mam
tutaj na myśli Pana Grzegorza Świercza między innymi. I stanowisko to jest
takie - wszyscy wiemy, że ul. Sukowska wymaga nie remontu ale modernizacji.
Zgodnie z planem miejscowym, a obowiązuje tam plan miejscowy, ta ulica
niezależnie od tego czy te ścieżki będą tam budowane czy nie, wymaga
poszerzenia, a więc i wykupów i wyburzeń. W przypadku gdybyśmy to mieli
zrobić zgodnie z obowiązującym planem miejscowym te wyburzenia objęłyby
nie tylko wyburzenia ogrodzeń, ale również niektórych domów. I teraz oto
stajemy przed takim wyzwaniem że tę ulicę należy przebudować czyli po
pierwsze zmienić niweletę, wybudować kanalizację deszczową i wybudować
chodniki. Oczywiście nie wszystko było tak, jak to mieszkańcy oczekują do tej
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ulicy i nie ma sensu żeby Miasto się dystansowało od tego, bo w sumie będzie
tym głównym beneficjantem finansowania unijnego. I chciałbym powiedzieć, że
gdybyśmy mieli urządzić chodniki to i tak zgodnie z prawem trzeba to
poszerzyć. Jeżeli mielibyśmy zgodnie z planem miejscowym to zrobić, co było
przedmiotem uchwały Rady Miasta, to wyburzylibyśmy nie tylko ogrodzenia,
ale również niektóre domy. Ja myślę, że to jest ważny temat, jeżeli na etapie
dochodzenia do pozwolenia na budowę zabrakło takich bezpośrednich spotkań,
na pewno było to zrobione zgodnie z obowiązującymi procedurami, co do tego
nie mam wątpliwości, to być może należałoby to jeszcze przedyskutować
w gronie Radnych i doprowadzić tę ulicę do stanu, który będzie kompletnym
stanem urządzenia. Natomiast w ramach tego projektu, nie za pieniądze budżetu
Miasta, mamy szansę zrobić kanalizację deszczową, chodnik albo praktycznie
połowę chodników, które by tam były. Mówię celowo chodniki, bo to będą
chodniki gdzie będzie dopuszczony ruch rowerowy. A tutaj sam Pan Paweł
Stekowiec zwrócił uwagę, że cóż to jest za atrakcja, że jest tam jedna kapliczka,
do której można będzie rowerem dojechać. Chcę Państwu powiedzieć, że
w województwie wielkopolskim w wielu gminach wiejskich zrobiono
asfaltowane dojazdy do pól w ramach projektów związanych z urządzaniem
ścieżek rowerowych. Więc trudno tutaj odnieść się do tych wszystkich
szczegółów, które przedstawił pan Paweł Stekowiec. Myślę, że radni aby mieć
pełny ogląd tej sytuacji to powinno, w ramach Komisji Gospodarki Komunalnej,
dojść do spotkania z projektantami, z inwestorem i z pracownikami Miejskiego
Zarządu Dróg. Bo tak czy inaczej tę ulicę i tak trzeba docelowo urządzić. To nie
może być tak, jak do tej pory, że to są remonty cząstkowe, bo ciągle będzie
nierozwiązany problem odprowadzenia wód powierzchniowych. A ramach tego
projektu budowania chodnika, celowo przekręcam nazwę, z możliwością
jeżdżenia na nim rowerem, załatwimy sprawę kanalizacji deszczowej i można
resztę doprojektować, żeby tę drogę urządzić docelowo mając na względzie
może pieniądze ze „schetynówki", a może pieniądze z budżetu.
I proponowałbym żebyśmy się wspólnie nad tym zastanowili jak efektywnie
wykorzystać ten potencjał, który jest w naszych rękach. Tyle tytułem
wyjaśnienia żebyście Państwo nie mieli wrażenia, że jesteśmy obojętni na
Wasze wnioski. Za ogrodzenia będę wypłacone odszkodowania w pełnej
wartości według wycen, a jeżeli te wyceny się pojawią i przed wejściem na
budowę inwestora, jeżeli właściciel nieruchomości zgodzi się od razu oddać do
dyspozycji firmy to jeszcze uzyskuje bonifikatę czyli chyba 10 % więcej niż
wycena. Oczywiście właściciel ogrodzenia może się nie zgodzić, ale może
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wtedy dochodzić swoich roszczeń inną drogą. Tyle wyjaśnienia takiego
powierzchownego, i prośba o spotkanie w ramach Komisji Gospodarki
Komunalnej żeby wyjaśnić te kwestie.
Radny Dawid Kędziora - ad vocem
Panie Prezydencie ja się odniosę chociaż to nie był temat, który Pan
poruszył, skoro Pan już odznaczenia przypina, zgodnie z przyjętą przez Pana
retoryką to chciałbym powiedzieć że to nie jest zasługa tylko osoby, którą Pan
wymienił, ale również bardzo czynnie w tej kwestii dotyczącej ulicy
Kruszcowej udzielała się Pani Radna Joanna Winiarska, Kolega
Wiceprzewodniczący Krzysztof Adamczyk i również ja, co można prześledzić
w ostatnich interpelacjach i dopiero w tej kadencji udało się to zrobić. To jest
jedna kwestia. A druga kwestia, ja bym bardzo prosił o oszczędzenie nam takiej
retoryki dotyczącej ulicy Sukowskiej, bo postawiliście ludzi przed faktem
dokonanym kiedy to decyzja ZRID-owska , o której nawet nie wiedzą, bo byli
przez Pana zapewniani, że do czegoś takiego nie dojdzie, została wydana, plac
budowy został przekazany wykonawcy, a ci ludzie niedługo zostaną
wywłaszczeni mimo tego, że jak jest 160 punktów adresowych żadna z tamtych
osób nie zgadza się na propozycję proponowaną dla Pana. Może to faktycznie
jest interes dla Miasta, ale nie dla tych ludzi, oni będą mieli problem na co dzień
Radna Joanna Grzela Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej
Panie Prezydencie odpowiadając na Pana sugestie chcę powiedzieć, że
ostatnie posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, które w jednej części
było wyjazdowe i przejechaliśmy ten odcinek drogi, więc wstępny ogląd sprawy
mamy. Natomiast deklaruję w imieniu całej Komisji, że na początku września,
tuż po przerwie urlopowej tym problemem się zajmiemy i bardzo chętnie
zorganizujemy takie spotkanie, na którym będą mogli zarówno przedstawiciele
mieszkańców, jak i strona Miasta zabrać głos, bo w moim przekonaniu tylko
dialog i negocjacje są w stanie rozstrzygnąć pomyślnie tę sprawę, która być
może tylko z pozoru jest nie do przebrnięcia.
Korzystając z tego, że jestem przy głosie proszę o 5 minut przerwy, na sali są
goście, aby mogli spokojnie wyjść, a my chwilę odetchniemy.
Przewodnicząca Joanna Winiarska
Ogłaszam 5 minut przerwy.
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Przewodnicząca Joanna Winiarska
Wznawiam obrady po przewie. Przystępujemy do realizacji porządku obrad.

Do pkt. 1.1-2
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendował projekty uchwał:
— zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2015-2030,
— zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2015 rok
Projekt uchwały zmieniającej budżet naszego Miasta na 2015 rok zwiększa
plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 8 721 527 zł, w tym plan dochodów
bieżących o kwotę 2468971 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę
6 252 556 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę
8 721 527 zł, w tym zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę l 426 293 zł
oraz zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 7 295 234 zł. Projekt
zakłada zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2015r., dokonuje
zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w 2015r. Dokonuje również zmian w planie dochodów i wydatków
dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych,
a także zmian w dotacjach podmiotowych i celowych.
Jest również autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2015
rok i ona jest związana z zadaniami inwestycyjnymi, które dotyczą jednostek
nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Przyjęcie
proponowanych zmian przez Wysoką Radę spowoduje, że planowane dochody
łącznie w 2015 roku wynoszą l 116703119 zł, a planowane wydatki
1262118309 zł. Deficyt 145415190 zł. Przychody łącznie zaplanowane
wynoszą 174 126 161 zł, oraz rozchody 28 710 971 zł. Łącznie budżet naszego
Miasta po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynosi
według planu po zmianach, jeśli one dzisiaj zostaną przez Państwa uchwalone,
l 290 829 280 zł. Skutki zaproponowanych zmian w projekcie uchwały na 2015
rok bardzo proszę o uchwalenie ich wraz z autopoprawka. I jeszcze mam przed
sobą prośbę o uchwalenie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2015-2030, będące konsekwencja zmian
w budżecie na 2015 rok.
Bardzo proszę o uchwalenie zaproponowanych zmian.
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Radny Dariusz Kozak
Chciałbym się do jednej kwestii związanej ze zmianami w budżecie
odnieść. Wczoraj mówiłem o tym na Komisji Budżetu, a teraz tylko lekko
dotknę. 500 tyś. zł przeznaczamy na tzw. oczyszczanie miasta czyli
oczyszczanie ulic i chodników. Teraz taka moja sugestia, bo dowiedziałem się,
że w tej kwocie nie ma niestety pieniędzy na koszenie trawy, a wiemy, że jest
dosyć duży problem w mieście. Pewnie taka kwota nie wystarczy, ale czy
jednak byłaby taka możliwość żeby z tych pieniędzy wydzielić, rozumiem, że na
poziomie jednostki miejskiej, która otrzyma te pieniądze, żeby jednak
przynajmniej część z tych pieniędzy przesunąć na koszenie trawy. Codziennie
praktycznie mamy jakieś sygnały, każdy z radnych, media też o tym piszą, żeby
jednak zająć się jakoś tym problemem.
Pani Skarbnik Barbara Nowak
Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze w tym właśnie kontekście
poinformować, że została podpisana umowa pomiędzy MZD a RPZiUK,
podobnie zresztą jak niedawno, po negocjacjach również została podpisana
umowa pomiędzy Urzędem Miasta a właśnie tą spółką komunalną. To nie były
negocjacje z jakimiś sprawami, które budzą jakieś emocje, chodziło nam
głównie o możliwość kontrolowania kosztów, które ta Spółka ponosi na
wykonywane przez te jednostki usługi, a co jest również, że tak powiem,
wymogiem prawa unijnego, w sytuacjach kiedy zleca się wykonanie
określonych usług poza ustawą o zamówieniach publicznych na podstawie
uchwał rady gminy. Te umowy dotyczą takiego obszaru, takiej ogólnej
odpowiedzialności jednej i drugiej jednostki za wykonywanie zadań, które leżą
w obszarach, za które te jednostki są odpowiedzialne. A zatem jeśli przekażemy
te 500 tyś. zł to jest możliwe, oczywiście to nie będzie takie wprost możliwe,
będzie musiało iść za tym uregulowanie wewnętrzne, prawne, ale myślę, że
jeżeli będzie taka potrzeba to na pewno MZD tutaj wyjdzie naprzeciw.
Dyskusję zakończono.
Przewodnicząca Joanna Winiarska
Proszę o przegłosowanie zmian w budżecie wraz z autopoprawką.
Głosowanie
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przegłosowała autopoprawkę budżetu.
I.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015-2030.
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/207/2015 z dnia 30 lipca 2015
roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2015-2030.
Radny Tomasz Bogucki
Ponieważ pierwsza uchwała dotyczyła wprowadzenia autopoprawki, a nie
była dotycząca WPF, a druga dotyczyła WPF, to tak naprawdę nie głosowaliśmy
jeszcze zmian w budżecie. Bo pierwsza zawsze jest zmiana w WPF, a druga jest
zmiana w budżecie. W związku z tym bardzo proszę Panią Przewodniczącą żeby
poddała pod głosowanie, żeby nie było cienia wątpliwości, zmiany w budżecie.
Przewodnicząca Joanna Winiarska
Poddaję zatem pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok z autopoprawką.
II.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok z autopoprawką.
Za
Przeciw
Wstrzymało się

sprawie

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/208/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok.
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Do pkt. 7. 3
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
UM zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni
wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta
partnerskiego Kielc - z Winnicy na Ukrainie.
Doświadczenia nasze z tego roku wskazują, iż osoby, które nie zdążyły do
15 października złożyć wniosku o stypendium już nie mogły się starać o takowe.
Dlatego uważamy, że trzeba być otwartym na takie wnioski, bo różne przyczyny
człowiekiem kierują, szczególnie gdy przyjeżdża się z Winnicy. Wnioskujemy
zatem żeby zmiany nastąpiły takowe żeby Prezydent miał prawo do przyjęcia
takiego wniosku, a dalsze procedowanie to jest takie jak do tej pory, Komisja
rozpatruje i proporcjonalnie od dnia przyznania dostaje kandydat takie
stypendium. Proszę o przyjęcie proponowanych zmian.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/209/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w
formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących
absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc - z
Winnicy na Ukrainie.
Do pkt.7. 4
Dyrektor Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego,
formalnego statusu funkcjonujących w Kielcach placówek przedszkolnych.
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Projekt dotyczy uporządkowania stanu aktualnego, a mianowicie, jak
Państwo wiecie z ul. Wojska Polskiego, z zasobów wojskowych przenieśliśmy
bardzo ładne Przedszkole na ul. Tuj ową. Wobec powyższego należy zmienić
adres placówki.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/210/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania do aktualnie obowiązującego
stanu prawnego, formalnego statusu funkcjonujących w Kielcach placówek
przedszkolnych.
Do pkt. 7. 5

Pan Tadeusz Kot Dyrektor Wydziały Komunikacji Działalności
Gospodarczej UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie opinii
o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 21.
Przepis art. 35 pkt 15 ustawy o grach hazardowych nakazuje
wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie koncesji, którą wydaje Minister
Finansów, przedstawienia opinii rady gminy. Proszę o podjęcie tak
proponowanej uchwały.
Radny Tomasz Bogucki
Wnoszę przede wszystkim o to żeby równolegle były dwa projekty
uchwał przedstawiane, czyli nie tylko Hotel Bristol, ale również Grand Hotel,
z dwóch powodów. Po pierwsze art. 15 ustawy o grach hazardowych
przewiduje, że na miasto takie jak nasze, do 250 tyś. mieszkańców, może być
jedno kasyno. W Kielcach w tej chwili jest jedno kasyno i ono jest w Grand
Hotelu. Rodzimy przedsiębiorca zanim sprowadził to kasyno do Kielc
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zainwestował furę pieniędzy i określone pożytki z tego czerpie
w funkcjonującym kasynie. W związku z tym, że pokazała się druga firma czyli
Hotel Bristol, która chce w tej chwili wejść w to miejsce, patrząc jednak na to,
że Łysogóry zainwestowały spore pieniądze, to ja informuję Państwa, że taka
sytuacja ma miejsce. A po drugie proszę bardzo o to, żeby głosować negatywną
opinię do tej akurat uchwały dotyczącej Hotelu Bristol. Dlatego, że siłą rzeczy
trzeba być uczciwym wobec przedsiębiorcy, który zainwestował w Kielcach.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Przepis stanowi tak, że oczywiście jedno na nasze miasto, ale chętnych
może być 10 i rada gminy opiniuje tylko lokalizację. Nie rozstrzyga w ogóle, bo
to jest konkurs i decyduje Ministerstwo w Warszawie, a nie Rada Miasta. Rada
Miasta tylko opiniuje lokalizację. Nie można z góry powiedzieć, że zagłosuj
tylko za Grand Hotelem, a nie głosuj na Bristol. Tak nie można. My i tak nie
mamy nic do gadania, Bierzmy tylko pod uwagę lokalizację. Oczywiście trzeba
brać pod uwagę to, że Kost zainwestował pieniądze, ale Pani Dyrektor też
zainwestowała w siebie i przegrała konkurs.
Radny Dawid Kędziora
Nie chciałbym tutaj rozstrzygać, ale przychylam się do opinii Radnego
Boguckiego. Natomiast chcę uzupełnić Radnego Jana Gieradę - jeżeli
rzeczywiście nie zaopiniujemy pozytywnie tej nowej lokalizacji wówczas
ścieżka starania się o koncesję się zamknie. Więc w związku z tym, że nasi
przedsiębiorcy próbują inwestować na tym terenie w ten biznes nie powinniśmy
im ucinać możliwości odrobienia strat, które ponieśli na starcie, zakładając taką
działalność. Jak najbardziej tutaj popieram Kolegę Boguckiego.
Radny Jacek Michalski - ad vocem
Temat był poruszamy na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej,
wytłumaczono nam że radni mogą w stosunku do dwóch wydać opinię,
a Ministerstwo Finansów rozstrzygnie. Gwoli ścisłości chciałbym powiedzieć,
że ja w stosunku do jednej jak i drugiej uchwały głosowałem negatywnie, bo
wychodzę z założenia że rozwija się, można powiedzieć, działalność
gospodarcza w Kielcach, niemniej jednak Kielczanie ubożeją i korzystają
później z pomocy społecznej, a wszystkie zyski i podatki idą do miasta
stołecznego Warszawy i to nie Kielce tylko miasto stołeczne Warszawa kosztem
Kielc się rozwija.
lt
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Radny Jan Gierada - ad vocem
Ja mówiłem na Komisji, jest takie powiedzenie: „nie graj Wojtek, nie
przegrasz portek". Nikt nikogo do kasyna nie ciągnie. I tyle.
Radny Jarosław Machnicki
Chciałem tylko takie pytanie ogólne rzucić czy Hotel Bristol to nie jest
kielecki?
Przewodnicząca Joanna Winiarska poprosiła o zarekomendowanie kolejnego
projektu uchwały.

Do pkt. 7. 6
Pan Dyrektor Tadeusz Kot zarekomendował projekt uchwały w sprawie opinii
0 lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78.
Projekt jest identyczny dotyczy tylko lokalizacji przy ul. Sienkiewicza 78
czyli Grand Hotel dawny Łysogóry. Uzasadnienie jest takie samo, treść uchwały
identyczna. Rada gminy opiniując nie może dokonywać oceny potrzeb
1 celowości funkcjonowania ośrodka gier, a jedynie na temat lokalizacji tych
kasyn.
Radny Robert Siejka
Radny Machnicki zadał pytanie podobne do tego, które ja miałem zadać,
nie uzyskał na nie odpowiedzi, a usłyszeliśmy na tej sali, że w Hotel Grand
zainwestowali nasi przedsiębiorcy, a tak naprawdę ten Hotel Bristol to nie
wiadomo co to jest. Ja się chciałem dopytać Panie Dyrektorze skąd te
informacje, ze to nasi przedsiębiorcy zainwestowali w Łysogórach, a w Bristolu
to nie będą już nasi? No i czy to nie jest nierówne traktowanie podmiotów tak
naprawdę.
Dyrektor Kot
Ja tego nie mówiłem.
Radny Robert Siejka
Ja nie mówię, że pan to mówił, inni radni na tej sali mówili, apelowali
nawet o to żeby głosować za jedną lokalizacją a nie za drugą. Ja się dziwię skąd

38

taki lobbing, bo jest w końcu jakaś równość podmiotów gospodarczych. Jeśli
jedni i drudzy mają takie możliwości, to te lokalizacje, w mojej ocenie, są dobre
jeśli chodzi o nasze miasto. Decyzja co do przyznania tej koncesji i tak nie
należy do nas to dlaczego już na tym etapie mamy komuś blokować
prowadzenie działalności gospodarczej.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Oczywiście Robert ma rację, ja to popieram. Jaki to będzie przetarg jak
będzie jeden, wiadomo, że jeden wygra. Przede wszystkim nie są to nasi rodzimi
przedsiębiorcy, bo to jest firma warszawska, i jak powiedział Jacek pieniądze
z podatków idą do Warszawy. A że ktoś jest związany z Kielcami, ale firma jest
warszawska, nie żadna rodzima, kielecka firma, tylko z Warszawy. Powinniśmy
nawet 10 dopuścić niech rozstrzyga to prawo zamówień publicznych czy
komisja. My mamy tylko zaopiniować. Byłoby niedorzeczne, nieuczciwe, nie
znam gościa z Bristolu ani tamtego, że ograniczamy się tylko do jednego.
Z góry Tomek chce rozstrzygnąć kto wygra przetarg.
Radny Dawid Kędziora - ad vocem
Panie Radny chciałbym uzupełnić, oczywiście, tak jak Pan Dyrektor
powiedział my nie podejmujemy decyzji za Ministra, ale jest to narzędzie, które
nam dali mieszkańcy, którym możemy zadecydować czy chcemy w ten czy
w inny sposób postąpić. Możemy w tej chwili nie wyrazić zgody na to żeby ta
firma, mówię teraz o Grand Hotelu, obniżyła swoje koszty, dlatego że płaci
podatki w Warszawie, ale nie dopuśćmy do tego by przedsiębiorca, który już
zainwestował na ten cel pieniądze, stracił i stracił też zaufanie do Rady Miasta.
Dlatego po raz kolejny popieram Kolegę Boguckiego i odnoszę się do Waszego
sumienia: głosujcie tak, jak uważacie. Jest to narzędzie dla nas dane.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Straci zaufanie do Rady Miasta? To społeczeństwo straci zaufanie do nas
wszystkich jeśli będziemy z góry przesadzali kto ma wygrać przetarg. Tak się
nie postępuje w normalnym życiu. Dajmy szansę i drugiemu, właśnie temu
rodzimemu przedsiębiorcy z Bristolu, a może lepsze warunki da, może tu
podatki będzie miało, może więcej zyska. A my z góry chcemy, jakieś macie
układy czy jak, nie wiem.
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Pan Filip Kaczmarski reprezentujący Zjednoczone Przedsiębiorstwa
Rozrywkowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Spółka jest jednym z wnioskodawców tego projektu w sprawie zaopiniowania
lokalizacji na ul. Sienkiewicza 78 czyli gdzie obecnie prowadzimy kasyno gry,
w Hotelu Grand w Kielcach. Tutaj tylko gwoli uściślenia, doprecyzowania żeby
Państwo Radni mieli pełny obraz. Zarówno jeden podmiot jak i drugi to są
spółki z Warszawy, tzn. projekt zarówno w temacie ul. Sienkiewicza 21 to jest
też spółka z Warszawy, przynajmniej zarejestrowana jest w Warszawie. Żeby
też tutaj rozwiać wątpliwości nie ma spółki czy operatora w Polsce, który jest
zarejestrowany albo prowadzi działalność generalnie w Kielcach. Takich spółek,
jak powiedziałem, dużych graczy jest kilku na rynku w Polsce. I jeszcze gwoli
uściślenia a propos tych dwóch konkretnych lokalizacji rzeczywiście to co tutaj
Państwo Radni podnosili, że wydanie przez Państwa negatywnej opinii
w sprawie jednej z lokalizacji jak gdyby zamyka rzeczywiście drogę w dalszym
postępowaniu tym przetargowym. Natomiast fakt faktem gwoli uściślenia żeby
Państwo wiedzieli, uchwałę dla ul. Sienkiewicza 78 Państwo już wydali jako
Rada Miasta w 2008 roku. Ta uchwała pozytywnie opiniowała tę lokalizację.
Hotel Bristol to jest nowy projekt uchwały także tutaj Państwo jako gospodarze
decydujecie tutaj czy wydacie opinię dla tej lokalizacji pozytywną czy też nie.
Nie wiem czy ktoś z Państwa był już w Hotelu Bristol, w tej konkretnej
lokalizacji. Tam pod tym pod adresem jest już prowadzony de facto salon gier,
który się otworzył dosłownie miesiąc temu. Też to co podnosiłem na Komisji
Gospodarki, nie do końca jest to zgodne z ustawą. Nie będę wnikał czy to
prowadzi podmiot, który się ubiega w tej chwili o tę opinię czy też nie.
Natomiast taki salon jest tam prowadzony. Teraz Państwo decydujecie czy ta
lokalizacja jest odpowiednia czy ta która jest w Hotelu Grand. Od Państwa
zależy podjęcie zarówno jednej jak i drugiej uchwały. Dziękuję.
Radny Marcin Chłodnicki - ad vocem
Koleżanki i Koledzy Radni ja zwracam się z prośbą i apelem żebyśmy już
nie dyskutowali o tym kto ma ten przetarg wygrać tylko trzymali się naszych
kompetencji. Mamy wydać opinię czy te lokalizacje odpowiadają Radzie
Miasta, proponuję na tym zakończmy już nie debatujmy.
Dyskusję zakończono
Projekty uchwały poddano pod głosowanie.

U
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I.

Głosowanie dot. opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul.
Sienkiewicza 21.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-12
- brak
-2

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/211/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 21.
II.

Głosowanie dot. opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul.
Sienkiewicza 78.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

- 18
-2
-3

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/212/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78.

Do pkt. 7. 7
Pan Adam Rogaliński Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi UM
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wniesienia
do Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
W wyniku modernizacji przyłączy wodociągowych do budynków na
osiedlu Wichrowe Wzgórze nastąpiło zwiększenie wartości początkowej środka
trwałego o nazwie „Sieć wodociągowa w osiedlu Wichrowe Wzgórze".
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/213/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie wniesienia do Związku Komunalnego
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowokanalizacyjnych.

Do pkt. 7. 8
Pan Mieczysław pastuszko Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami
Europejskimi UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia
dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja."
Strategia jest dokumentem , który musi być uchwalany przez jednostki
samorządu terytorialnego, dlatego że ten dokument określa kierunki rozwoju
danej jst. Ten dokument musi być również spójny z tymi dokumentami, które są
opracowywane i przyjmowane przez władze regionalne, w tym przypadku
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Zadbaliśmy również o to, aby ten
dokument, który Państwu przedkładamy do przyjęcia, był zgodny
z dokumentami strategicznymi, które nakreślają kierunki rozwoju kraju. Mam tu
na myśli, jak chociażby Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Projekt Strategii był szeroko konsultowany z mieszkańcami naszego miasta,
odbywały się warsztaty, również na tej sali. Te konsultacje odbywały się
z różnymi środowiskami, również środowiskami przedsiębiorców. Dokument
ten uzyskał, po opracowaniu wcześniej Prognozy Oddziaływania na środowisko,
pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora ds. Ochrony Środowiska w Kielcach.
Bardzo proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
Przeciw

-23
- brak
U
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Wstrzymało się

-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/214/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 20072020. Aktualizacja."

Do pkt. 7. 9
Pani Justyna Lichosik Zastępca
Dyrektora Kieleckiego Parku
Technologicznego zarekomendowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr
XXXVI/654/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie
określenia szczególnych warunków korzystania z nieruchomości będących w
trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego.
Uchwała ma charakter techniczny w związku ze zbliżającym się
zakończeniem projektu inwestycyjnego, a w związku z tym, z oddaniem do
eksploatacji kolejnych obiektów, a także ze zmianą rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Park pomocy finansowej
na rozwój ośrodków innowacji w ramach programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/215/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
zmieniającą uchwałę nr XXXVI/654/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8
listopada 2012r. w sprawie określenia szczególnych warunków korzystania
z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku
Technologicznego.

43

Do pkt.7.10
Pan Władysław Boberek Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw
Przestrzennych UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Nr l miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „KIELCE CENTRUM - OBSZAR 1.2 CENTRUM Paderewskiego" na obszarze miasta Kielce.
Trzy podobne uchwały dotyczą zmian obowiązujących dokumentów
jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.
Paderewskiego, w rejonie ul. Zagnańskiej - Jesionowej i w rejonie IX Wieków
Kielc - Piotrkowskiej -Pelca. Czas jaki upłynął od podjęcia uchwał dotyczących
tych planów i doświadczenia jakie w związku z tym zostały zebrane, również
zmieniające się okoliczności, zmiany przepisów prawnych powodują, że
przyszedł czas aby zmienić te plany w części.
Pierwszy to jest „KIELCE CENTRUM - OBSZAR 1.2 CENTRUM Paderewskiego", a dotyczy skweru im. Ireny Sendlerowej czyli urządzonego
kiedyś w miarę dobrze zieleńca, który znajduje się w obszarze rewitalizowanym,
miasta. Istnieją duże możliwości i prawdopodobieństwo uzyskania dotacji
z priorytetu rozwoju miast, projekt: wspieranie rewitalizacji fizycznej
i gospodarczej. Tam w 2009 roku została podjęta uchwała o przyjęciu tego
planu i wyznaczono obszar około 2000 m2 pod zabudowę dla wtedy istniejącej
spółki Wolność, która stawiała takie warunki i zostało to przyjęte przez Radę,
że przeniesie swoje tymczasowe obiekty z pl. Wolności otrzymując za to inną
lokalizację. Nie doszło do tej realizacji, zaszły nowe okoliczności. Zatem
chcemy w tej części zwłaszcza zmienić ten plan. Równolegle zostaje
opracowywana w tej chwili, wyprzedzająca postanowienia planu, koncepcja
programowo-przestrzenna, która we wrześniu zostanie poddana szerokiej
dyskusji publicznej. Przy tego typu aktach prawnych odchodzimy już od takiego
stricte wyznaczonego ustawą sposobu postępowania i dajemy możliwość
wypowiedzenia się ludziom, zwłaszcza że byłoby to realizowane w tej
przestrzeni w połączeniu z funduszami unijnymi. Proszę o podjęcie tej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

II.
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/216/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr l miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE CENTRUM - OBSZAR 1.2
CENTRUM - Paderewskiego" na obszarze miasta Kielce.

Do pkt. 7.11
Dyrektor Władysław Boberek uzasadnił projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr l miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2:
Centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej" na
obszarze miasta Kielce.
Kolejna zmiana dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania
obszar „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2: Centrum handlowo-usługowe u
zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej" na obszarze miasta Kielce. Teren
przeznaczony był w znacznej części pod wielkopowierzchniowy obiekt
handlowy o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2, w skrócie powiem, że
inwestorem była PLAŻA. Zmienione uwarunkowania społeczno-ekonomiczne,
ocena rynku w Kielcach spowodowała, iż inwestor przez swojego pełnomocnika
wystąpił o zmianę tego planu. Ten obiekt wielkopowierzchniowy zapisany jest
również w Studium gdyż w tych dwóch dokumentach on musi występować
równocześnie. I nadal powstanie tan obiekt o powierzchni powyżej 2000 m2, ale
nie o powierzchni kilkudziesięciu tysięcy metrów powierzchni użytkowej.
Zatem zostały zweryfikowane i zmniejszone oczekiwania inwestora. Ponadto
zmieniły się w znacznej części zasady obsługi komunikacyjnej, ponieważ
kolejna koncepcja drogi krajowej nr 74 Piotrków - Lublin zostały wyznaczone
inne zajętości terenu pod to skrzyżowanie, zatem również z tego powodu ten
plan
powinien
zostać
zmieniony.
Jak
powiedziałem
obiekt
wielkopowierzchniowy powstanie, być może będzie on na obszarze
o powiększonej głośności czyli obejmujący ul. Zagnańską i Jesionową,
natomiast w jego wnętrzu powstanie, taki jest przynajmniej projekt, zabudowa
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wielorodzinna intensywniejszej zabudowy z usługami podstawowymi. Proszę
o przyjęcie tego projektu.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/217/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr l miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2:
Centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej" na
obszarze miasta Kielce.

Do pkt. 7.12
Dyrektor Władysław Boberek uzasadnił projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu „ KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR l - ALEJA IX
WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA, MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA,
CICHA".
Kolejna zmiana dotyczy zmiany takiej totalnej, całkowitej czyli z chwilą
podjęcia uchwały o przyjęciu tego planu, co nastąpi za półtora roku czy dwa
lata, dziś obowiązujący plan straci swoją ważność w całości. Zmiana wymagana
jest, dlatego że jest to tzw. trójkąt bermudzki. Będą tu duże zmiany, więc nie
warto robić zmian, a później dokonywać jednolitego tekstu. Tu była bardzo
skomplikowana sytuacja własnościowa. Ona została już w znacznej części,
w 99 % wyjaśniona, po prostu spadkobiercy przedwojennych właścicieli zbyli
ten obszar, cześć została uregulowana przez Miasto. Można już spełniać
oczekiwania inwestorów, którzy oczekują, o dziwo, większej intensywności
zabudowy mieszkaniowej. Natomiast wokół ulic, które generują pewien poziom
hałasu przekraczający dopuszczalne normy na pewno pojawi się zabudowa
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usługowa i biurowa. Złożona koncepcja przez jednego z inwestorów właśnie
opiewa w ten sposób. Plan był uchwalony w 2009 roku, zmieniły się pewne
zasady i przepisy prawne, wymaga on takiej stosownej regulacji w całości.
Proszę o podjęcie uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/218/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „ KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR l - ALEJA IX
WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA, MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA,
CICHA".

Do pkt. 7.13
Dyrektor Władysław Boberek uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Miastu Kielce prowadzenia
niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Świętokrzyskiego,
realizowanych przez Świętokrzyskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków.
Dotyczy ona powołania Gminnego Konserwatora Zabytków, który
zajmowałby się zarówno gminną ewidencją, która dotychczas jest w jurysdykcji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a on ma dużo zajęć w całym
województwie i nie zawsze może w sposób doskonały zająć się miastem.
Zajmowałby się również porządkowaniem i utworzeniem zasad sytuowania
i lokalizacji wszelkiego rodzaju bilbordów, reklam, które to rzeczy ostatnio były
mocno krytykowane, nawet zdobyliśmy Mister Szpeciciela przy ul.
Sienkiewicza 76. Usytuowany byłby organizacyjnie w Wydziale Spraw
Przestrzennych. Są już pewne rozmowy zarówno z Panią Wojewodą, jak
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i z Wojewódzkim Konserwatorem, któremu ujmuje się pracy i nie zabierając
spraw decyzyjnych, które wynikają z przepisów prawa ustawy o konserwatorze
zabytków. Sądzimy, że taka osoba doskonale wypełni postawione przed nim
zadania, mając na uwadze fakt, że funkcjonują już konserwatorzy gminni
w takich miastach jak Toruń, Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Kraków, itd. Pewne
doświadczenia czerpiemy również z ich pracy. Proszę o podjęcie tej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/219/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Miastu
Kielce prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody
/
r
Świętokrzyskiego, realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

Do pkt. 7.14
Pan Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
zarekomendował projekt uchwały w sprawie pozbawienia ulic: Szkolnej
i Chęcińskiej kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia ich do kategorii dróg
gminnych i ustalenia przebiegu tych dróg.
Jest to kolejna uchwała stopniowego porządkowania zarówno ewidencji
dróg jak i kategoryzacji dróg i ulic na terenie miasta Kielce. Bardzo proszę
o podjęcie uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/220/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie pozbawienia ulic: Szkolnej i Chęcińskiej kategorii dróg powiatowych
oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu tych dróg.

Do pkt. 7.15
Pani Jadwiga Rzepińska Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich UM
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu
administracji rządowej w latach 2016 - 2020.
W celu zapewnienia pełnego przygotowania i przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w tych latach i pokrywania kosztów ich realizacji,
proszę o przyjęcie przedłożonego projektu.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/221/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w latach 2016 2020.

Do pkt. 7.16
Pani Jadwiga Rzepińska zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do
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Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
Utworzenie odrębnych obwodów głosowania wynika z przepisów ustawy
Kodeks Wyborczy. Proszę o przyjęcie uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/222/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Do pkt. 7.17
Radna Joanna Winiarska Przewodnicząca Zespołu ds. opiniowania
kandydatów
na ławników
sądów
powszechnych
w
Kielcach
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na
ławników.
W celu dokonania wyboru ławników na kadencję 2016-2019w terminie
do 30 czerwca br. przyjmowane były zgłoszenia uprawnionych podmiotów.
Wypełniając obowiązki ustawowe Rada Miasta Kielce powołała Zespół ds.
opiniowania kandydatów na ławników sadów powszechnych w Kielcach,
którego zadaniem jest przedstawienie Radzie opinii o kandydatach. Ponadto
ustawa w art. 162 ust. 9 zobowiązuje Radę do zasięgnięcia od komendanta
wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Kierując się
opinią Zespołu oraz informacją od Świętokrzyskiego
Wojewódzkiego
Komendanta Policji Rada dokona wyboru osób, które w najwyższym stopniu
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spełnią wymogi stawiane ławnikom. W związku z powyższym podjęcie uchwały
Rady Miasta Kielce jest uzasadnione.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
- 99
LL

Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/223/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie zasięgnięcia od Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników.

Do pkt. 8
Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli Radni:
- Dawid Kędziora,
W trakcie wygłaszania interpelacji przez Radnego Dawida Kędziorę Pani
Przewodnicząca Joanna Winiarska zwróciła Radnemu uwagę, iż zgodnie ze
Statutem Miasta czas wystąpienia z interpelacją nie może przekroczyć 5 minut.
- Jarosław Machnicki,
- Władysław Burzawa,
- Krzysztof Adamczyk,
- Marian Kubik,
- Dariusz Kozak,
- Tomasz Bogucki
Zapytanie Radnego Jarosław Machnickiego
Mam pytanie do Pana Prezydenta w nawiązaniu, bo nie znalazłem
żadnych informacji na ten temat, przeszła ta informacja tak sobie, to jest
informacja 20 maj 2015r. „Echo Dnia" i tam ze sprawy Pana Chojnowskiego:
Pani Monika D. mówiła, że bała się o pracę dlatego zgodziła się na taki
proceder. Sugerowała , że pieniądze poszły w jednym przypadku na kampanię
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wyborczą. I tu mam prośbę do Pana Prezydenta o odpowiedź, jako
reprezentującego właściciela tego zbiorowego, jakim jest Miasto, Korony Kielce
o podjęcie tego tematu i odpowiedź czy tego typu sytuacja miała miejsce czy też
nie. Te informacje przekazuje „Echo Dnia" z procesu sądowego, osoba
zeznawała, więc ktoś tutaj jakiejś prawdy nie podaje. Chciałbym się dowiedzieć
czy Pan Prezydent podjął jakieś starania aby wyjaśnić tę sprawę czy też nie.
Zapytanie Radnego Mariana Kubika
Właściwie miałem zabrać głos w Sprawach różnych, ale z uwagi na taką
sytuację, że na początku trzeba było dać Państwu głos króciutko chciałem
zainteresować radnych inicjatywą, akurat byłem na urlopie i trochę śledziłem,
radnych Krakowa dotyczącą zamierania punktów księgarskich w Krakowie.
Tam się okazuje, że zlikwidowano, czy się same zlikwidowały, około 50 %
księgarń. Są zaniepokojeni, i słusznie, że akurat sklepów z alkoholem mamy
dużo, mamy kantory, mamy inne handlowe punkty. A właściwie w Kielcach jest
podobna sytuacja. W tej chwili nie wiem ile jest lokali komunalnych gdzie są
księgarnie, chyba dwa na ul. Wiśniowej i na Czarnowie. Te inne to są
najprawdopodobniej albo kupione albo prywatne. Ale powiem Państwu tak,
u mnie wczoraj była taka Pani rozmawialiśmy, narzekała, i to mnie
zmobilizowało, że już nie ma tego klimatu jak dawniej wchodziło się do
księgarni. Teraz książkę można kupić w internecie, ale co innego jest jak
wchodzimy do księgarni. Tam radni podjęli taką uchwałę dotyczącą
zmniejszenia czynszu dla tych placówek żeby już nie ginęły. Z tego co wiem, bo
rozmawiałem z tym, który prowadzi księgarnię na ul. Wiśniowej, on też będzie
musiał likwidować, bo nie da rady. W tej chwili wiemy jak jest z handlem,
a mnie jest trochę szkoda takich punktów, bo dawniej na ul. Sienkiewicza było
sporo księgarń, a w tej chwili prawie nie ma. Chodzi mi tutaj żeby przemyśleć
to, dla radnych, dla Prezydenta czy ewentualnie poprzez Komisję Kultury czy
Komunalną i tym problemem też się zająć.
Radny Dariusz Kozak
Ma krótkie zapytanie i gorąco wierzę, że Prezydent Gruszewski albo Dyr. Piotr
Wójcik są w stanie od razu odpowiedzieć, bo wydaje się, że to jest dosyć prosta
sprawa. Chodzi o oświetlenie uliczne w Kielcach. Mieszkańcy zgłaszają bardzo
często, że po pierwsze jak jest jakaś awaria, z tego co nam wiadomo chyba jakaś
firma spoza Kielc wygrała, ale prawda jest taka, że często mieszkańcy nie mogą
się dodzwonić do tej firmy przez wiele dni. Chodzi zarówno o awarie jak i takie
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sytuacje, że na pewnych odcinkach w godzinach popołudniowych oświetlenie
jest włączone, natomiast w godzinach wieczornych nie jest włączone i jest z tym
problem. Teraz takie pytanie - kto się tym zajmuje? A jeśli rzeczywiście firma
warszawska czy nie możemy w ten sposób pomóc, żeby mieszkańcy mogli się
dodzwonić do jakiejś jednostki w Kielcach żeby pośredniczyli w tym.
Radny Tomasz Bogucki
Chciałem podziękować Panu Prezydentowi, że w końcu mogę się zapoznać
z treścią uchwały, która jest podstawą do tego, żeby funkcjonowało Centrum
Kształcenia Praktycznego i mam zapytanie. Ponieważ w tej uchwale adres
siedziby jest ul. Jagiellońska 28, to jest „metalowka", to rozumiem, że tam to
Centrum Kształcenia Praktycznego jest i jeżeli funkcjonuje, a powinno od l
września 2007 roku, to rozumiem, że jak w tym roku jest powołany dyrektor to
jest już plan finansowy tej jednostki budżetowej i wszystkie sprawy związane
z majątkiem. Dlatego chciałbym prosić o to żeby pan Prezydent nam przedłożył
plan finansowy na 2015 rok Centrum Kształcenia Praktycznego. Ja chcę być
poważnie traktowany.

Do pkt. 9
Joanna Winiarska Przewodnicząca Rady Miasta Kielce
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XII sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 30 lipca 2015r.

Przewodni

Protokół

Radv/Miasta Kielce

dziła

Małgo
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