Protokół Nr LYI/2018
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 17 maja 2018, w godz. 8.00 - 9.24
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny:
radny Jacek Wołowiec.

Do pkt. l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram LVI sesję Rady Miasta Kielce w dniu 17 stycznia 2018 roku.
Uczcijmy minutą ciszy pamięć zmarłej Pani Urszuli Radziszewskiej, radnej
dwóch kadencji, członka zarządu Miasta Kielce, laureatkę nagrody Miasta
Kielce.
Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, Pana Sekretarza,
Panią Skarbnik, a także kierowników Wydziałów Urzędu Miasta i szefów
podległych Miastu jednostek.
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu. Szanowni
Państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą złożonych
podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem obecności
stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
Do pkt.2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesję,
uzgodniony w dniu 9 maja 2018 roku porządek obrad, a także projekty uchwał
będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich
porządkiem.
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem,
wpłynęły wnioski Pana Prezydenta o dokonanie zmian w porządku obrad
dzisiejszej Sesji, a mianowicie:
L
wycofanie z porządku obrad:\
1) Projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV. 2.2. U

ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ i KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI" na
obszarze miasta Kielce,
II.
wprowadzenie do porządku obrad:
1) autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045,
2) autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok,
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Nie widzę.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian
w porządku obrad dzisiejszej sesji.
I. Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE
POŁUDNIE
OBSZAR IV. 2.2. U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ i KS.
JERZEGO POPIEŁUSZKI" na obszarze miasta Kielce,
Głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu „KIELCE POŁUDNIE
OBSZAR IV. 2.2. U ZBIEGU ULIC
WRZOSOWEJ i KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI" na obszarze miasta Kielce,

II.
1) wniosek o prowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045.
Głosowanie:
Za

-24

Przeciw
- brak
Wstrzymało się- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045.
2) Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Kielce na 2018 rok,
Głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2018 rok,
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku
do uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym,
jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, poddam pod głosowanie porządek
uwzględniający zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad, uwzględniający zmiany.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu
19.04.2018 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Sprawozdanie z efektów pracy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w
Kielcach za rok 2017.

7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2018 - 2045 z autopoprawką;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2018 rok z autopoprawką;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;
4) 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;
5) w sprawie przyjęcia Kieleckiego Programu Senioralnego na lata 2018 2020 „Seniorzy aktywni dla Kielc - Kielce przyjazne seniorom";
6) w sprawie wprowadzenia samorządowego programu „Ogólnopolska Karta
Seniora - edycja Miasta Kielce";
7) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi
świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej;
8) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6
grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych
za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w
komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej,
zmienionej uchwałami Nr XLII/746/2013 z 14 marca 2013 roku, Nr
LXV/1158/2014 z 4 września 2014 roku, Nr XVII/326/2015 z 10 grudnia
2015 roku;
9) w sprawie przyjęcia Samorządowego Programu Wsparcia Działaczy
Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów
Politycznych;
10) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
Miasta Kielce;
11) w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach;
12) w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy
Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha (działki nr 474/1, 355/1);

13) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. Nr 4/105);
14) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Mała
Zgoda oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
15) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Zagórskiej;
16) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gm. Morawica.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.

Do pkt. 3
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2018 roku. Radny oraz
każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie
do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, iż nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń
do protokołu.
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która
odbyła się w dniu 19 kwietnia 2018 roku.
Głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła
się w dniu 19 kwietnia 2018 roku.

Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
1. Informuję, że wszyscy radni złożyli na moje ręce w terminie naznaczonym
oświadczenia majątkowe za 2017 rok. Po dokonaniu ich analizy przekażę je do
właściwych urzędów skarbowych.

2. Przypominam o zmianie terminu sesji w czerwcu, sesja odbędzie się
wyjątkowo we wtorek 5 czerwca. Proszę Przewodniczących Komisji, którzy
tego jeszcze nie zrobili, o dostosowanie terminów posiedzeń Komisji do terminu
sesji.
3. Dziękuję radnym: Reginie Zapale, Witoldowi Borowcowi, Marianowi
Kubikowi, Mariannie Noworyckiej-Gniatkowskiej, Tomaszowi Boguckiemu
oraz Jarosławowi Karysiowi za honorową asystę sztandaru Rady Miasta Kielce
oraz za reprezentowanie Rady Miasta Kielce podczas Święta Konstytucji 3 maja
oraz uroczystości ku czci Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.
4. Interpelacje między sesjami złożyli Radni:
- Joanna Winiarska
- Regina Zapała
- Krzysztof Adamczyk
- Marcin Chłodnicki

Do pkt. 5
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę teraz Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego o przedstawienie
informacji o pracy między sesjami.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Szanowni Państwo, w okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta
Kielce w dniu!9 kwietnia 2018 r. wydałem:
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce
w dniu 19 kwietnia 2018 r. wydałem:
I. 26 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce
Nrl40/2018 Nrl49/2018
na2018rok,
2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018 rok
_ Nr 139/2018, Nr 141/2018, Nr 150/2018

1

3. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce
_ Nr 163/2018

l

4. zwolnienia z ponoszenia opłaty za wydanie drugiej formy lub duplikatu
Kary Dużej Rodziny- Nrl38/2018 ,
5. przyjęcia

zmian

w

Regulaminie

Organizacyjnym

Domu

Pomocy

Nr 158/2018

Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach ,
6. kontroli okresowej stanu ochrony informacji niejawnych oraz przeglądu
dokumentów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miasta Kielce
Nr 142/2018

1

1. powołania w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach komisji negocjacyjnej
do nabywania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy Kielce
Nr 144/2018

1

8. przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów dla absolwentów
szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie na miesiące marzecczerwiec w roku akademickim 2017/2018 - Nr 147/2018,
9. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji
Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - Nr 148/20189
10. ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów:
a) jednostek oświatowych- Nr 154/2018,
b) szkół w Kielcach- Nrl57/2018 ,
11. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:
a) Szkoły Podstawowej nr 13 - Nr 155/20'8,
Nr 156/2018
b) Zespołu Placówek Oświatowych nr l w Kielcach,
12. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) zlecenia

realizacji

zadań

własnych

gminy

w

zakresie

programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktyki zakażeń
Nr 143/2018

meningokokowych na lata 2017 - 2020" ,
b) przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów dla absolwentów
r
szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie —
,
13. sprzedaży udziału 60/720 części w nieruchomości położonej w Kielcach
Nr 145/2018
przy ulicy Karczówkowskiej ?
14. sprzedaży udziału 8/48 części w nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Stefana Okrzei - Nr 162/2018,
15. sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy:
a) Romualda Mielczarskiego - Nr 159/2018,

u\ ć

• 1
• Nr 160/2018
b) Świerkowej
,
16. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
Nrl46/2018
a) Zalesię,
Nrl52/2018 Nrl53/2018
b) Tatrzańskiej'
,
Nr 15I/2018
oraz w Grabowcu Gmina Chmielnik -

II. 5 decyzji i 3 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 17 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chciał bym Panie
Prezydencie prosić o kilka słów na temat wyjazdu do Chin, jaki był powód,
uzasadnienie tego wyjazdu?, jak przebiegała ta wizyta? jakie są jej efekty ? czy
spodziewane efekty? jeśli można prosić. Dziękuję.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
W dwóch naszych miastach partnerskich takich jak: Taizhou i Yuyao zmienili
się prezydenci. Dostaliśmy zaproszenie, przede wszystkim od prezydenta Yuyao
na Kongres Robotów w tym mieście. Pojechałem razem z dyrektorem Arturem
Sobolewskim i z dyrektorem Szymonem Mazurkiewiczem. Ta delegacja trwała
siedem dni, praktycznie 4 dni byliśmy w drodzei, trzy dni byliśmy u swoich
partnerów, czyli głównie w Taizhou i Yuyao, zaczynając od samej konferencji
tych robotów, to za długo by było opowiadać, co widzieliśmy, jak to wszystko
wygląda. Nawiązaliśmy wstępne kontakty z kilkunastoma firmami zajmującymi
się produkcją taką, szczególnie pan Szymon Mazurkiewicz był zainteresowany,
zaproponowaniem otworzenia takich placówek w Kielcach. Zwiedziliśmy dwa
duże zakłady w Taizhou, jeden to drugi na świecie co do produkcji telewizorów
oraz zakład optyczny, to są fermy zatrudniające pierwszy 6 tyś drugi 4 tyś ludzi.
Zobaczyliśmy jak wygląda organizacja, jak to wszystko można tak naprawdę
zorganizować, oraz byliśmy w Parku Technologicznym, gdzie byliśmy dwa lata
temu, tam są nieprawdopodobne zmiany. Rzeczywiście było co oglądać
i również nawiązywaliśmy kontakty. W Yuyao były tez spotkania z władzami

miasta i z prezydentami, wymieniliśmy się swoimi, jakby projektami co dalej,
obydwaj panowie (widać, że z młodszego pokolenia),ale widać, ze tacy
zainteresowani i nowymi technologiami i rozwojem. To co się ostatnio
wydarzyło, to jest niezwykle interesujące. W Yuyao Szymon Mazurkiewicz
podpisał umowę o współpracy z Parkiem Technologicznym. Widzieliśmy się
tam, czyli spotkaliśmy się tam z kilkoma firmami o niezwykłych osiągnięciach,
również proponowaliśmy przyjazd przedstawicieli tych firm do Kielc i wejścia
do Europy za pośrednictwem naszego miasta. Zainteresowanie było ogromne
i uważam, że ta delegacja przyniesie efekty, szczególnie w obszarze Parku
f
Technologicznego. Delegacje z Yuyaoi i Taizhou przyjadą do Kielc na Święto
Partnerstwa. Z Taizhou przyjedzie bardzo interesujące- oglądaliśmy fragment
opery chińskiej z sprzed kilkuset lat. Program niezwykle atrakcyjny, chcą
pokazać Kielczanom (to jest niematerialne dziedzictwo JUNESCO ) będziemy
mieli szansę w Kielcach zobaczyć wyjątkowy spektakl. Dużo rzeczy
pozytywnych, odległości są tak ogromne, że rzeczywiście spędziliśmy dwa dni
w samolotach i dwa dni w pociągach, ale warto było.

Do pkt. 6
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Państwa, iż Sprawozdanie z efektów pracy Ośrodka Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w Kielcach za 2017 rok było przedmiotem obrad właściwej Komisji
Rady oraz z odpowiednim wyprzedzeniem zostało opublikowane na stronie dla
radnych.
Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego materiału?
Nie widzę, w związku z czym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do
wiadomości przedstawione Sprawozdanie.

Do pkt. 7
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych
Komisji, wszystkie projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad
dzisiejszej sesji uzyskały opinię, jeżeli jednak Przewodniczący Komisji
chcieliby omówić szczegóły opiniowania tych projektów, proszę aby przed
głosowaniem wpisali się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku
obrad.

Do pkt. 7.1-2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę Panią Barbarę Nowak, Skarbnika Miasta o łączną rekomendację
projektów uchwał wraz z autopoprawkami:
I.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2018 - 2045.;
II.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce
na 2018 rok;
Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Prezydenta Miasta
rekomenduję przyjęcie zmian w uchwale budżetowej miasta na rok 2018 wraz z
autopoprawką w taki sposób, że zwiększamy plan wydatków budżetu Miasta
o kwotę 6.430.692 zł., na kwotę, którą wymieniłam składają się propozycje
związane ze zwiększeniem planów wydatków bieżących o kwotę 1.150.192 zł
oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.280.500 zł.. Projekt
uchwały wraz z autopoprawką zawiera również propozycje zwiększenia planu
przychodów miasta o kwotę 1. 420.000 zł., oraz propozycje zmian w planie
wydatków majątkowych związanych z inwestycjami rocznymi jak również tą
częścią wydatków majątkowych, które są ujęte w planie Wieloletnim, ale
zaplanowane do poniesienia w roku 2018. Bardzo proszę, o akceptację
zaproponowanych zmian w budżecie Miasta Kielce na 2018 rok wraz z
autopoprawką. Jeśli Państwo pozwolą, to od razu zaproponuję przyjęcie zmian
w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018 2045, również wraz z autopoprawką. Zaproponowane zmiany są skutkiem
propozycji ujętych w projekcie zmieniającym uchwałę budżetową miasta na
2018 r. wraz z autopoprawką. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Grzela
Pani Skarbnik, jedna techniczna uwaga, str.2 pozycja pierwsza na tej stronie
„wymiana w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych" jeżeli chochlik się tu
wkradnie, to będzie tytuł brzmiał: „wymiana budynku", jeżeli wymiana to
wpiszmy czego. Wymiana w budynku - czego?
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Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak
Chcę powiedzieć, ze tytuł tego zadania inwestycyjnego - „wymiana podłóg"powinno być, w zadaniu inwestycyjnym jest prawidłowo - tam nie ma pomyłki.
Natomiast, w samym uzasadnieniu, który jest tylko do Państwa skierowany,
rzeczywiście wkradł się - jak Pani to nazwała „chochlik" i powinno być:
„wymiana podłóg" (nie jest to powtórzone), ale chodzi o wymianę podłóg
i rzeczywiście taki błąd się wkradł, ale on nie wnosi potrzeby żadnych zmian,
jeśli chodzi o procedowanie tych zmian.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekty uchwał poddano pod głosowanie
I.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 - 2045
z autopoprawką.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1258/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2018-2045.
II.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok z autopoprawką.

w

sprawie

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1259/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok.
Do pkt. 7.3

Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska zarekomendowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w
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sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w uchwale zmiana ma charakter
techniczny, ponieważ, tylko w ten sposób można zwiększyć środki, które są w
dyspozycji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Zmiana ta polega na
wprowadzeniu środków na realizację Programu współfinasowanego ze środków
Unii Europejskiej - „Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych". Bardzo proszę o
przyjęcie tej zmiany.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018.
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1260/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani
na rok 2018.

Do pkt. 7.4
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska zarekomendowała projekt uchwały 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.
W uchwale 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, proponujemy wprowadzenie zmian, które spowodują
uszczelnienie tego systemu przydzielania stypendiów. Stypendia dla studentów
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z Winnicy są przyznawane już od kilku lat, natomiast to kilkuletnie
doświadczenie pozwoliło nam na pewne obserwację i zaproponowanie zmian
polegających na powiązaniu stypendiów z efektami kształcenia, tak żeby
uniknąć sytuacji, kiedy studenci wielokrotnie podejmują studia na pierwszym
roku i za każdym razem otrzymują stypendia.
Również jedna ze zmian polega na tym, że stypendia będą wypłacane z dołu,
czyli po wykazaniu się skuteczności w studiowaniu, czyli po zaliczeniu
określonego etapu, czy semestru. Bardzo proszę o przyjęcie tych zmian.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały 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.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1261/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
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.

Do pkt. 7.5
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Kieleckiego Programu
Senioralnego na lata 2018
2020 „Seniorzy aktywni dla Kielc - Kielce
przyjazne seniorom".
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, te dwa pierwsze projekty uchwał to
są pewne ogniwa w cyklu wydarzeń związanych tutaj w Kielcach z kwestiami
osób starszych - seniorów. W pierwszym, jak Państwo pamiętają to jest
uchwała, którą Państwo podjęli, a później praca zakończona powołaniem w
Kielcach - Rady Seniorów. Widzę tutaj na sali są jej przewodniczący
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i przedstawiciele. Natomiast kolejny projekt uchwały, który został
przygotowany już w ścisłej współpracy z Radą Seniorów, był również
konsultowany naprawdę z bardzo dużym gronem osób starszych. Bo odbyło się
w tej kwestii piętnaście spotkań i około pięciuset osób w wieku senioralnym
wzięło udział w tych konsultacjach, to jest Kielecki Program Senioralny,
„Seniorzy aktywni dla Kielc -- Kielce przyjazne seniorom". Jak Państwo się
orientują problem starzenia się kieleckiej populacji tak jak w innych miastach
Polski, jak w całej Europie, to bardzo istotny problem społeczny. Pragnę
przypomnieć, że w Kielcach osób powyżej sześćdziesiątego roku życia mamy
w tej chwili powyżej - pięćdziesiąt kilka tysięcy, będziemy się starzeli, wobec
tego sformułowanie odpowiedniej polityki miasta jest niezwykle istotne.
Zachęcani do zapoznania się z tym Programem odnosi się on do bardzo wielu
aspektów funkcjonowania miasta, z takich bardzo istotnych i namacalnych
kwestii, które są tutaj zapisane, a już wiemy o nich, że już będą realizowane, to
jest utworzenie w Kielcach kolejnych dwóch klubów seniora, zwiększenie ilości
mieszkań chronionych dla osób starszych z obecnej liczby 150 do 200,
wprowadzenie takiego systemu wsparcia nad osobami starszymi, który nazywa
się teleopieką. Zmienienie, podwyższenie jakości usług opiekuńczych itp., itp. .
Program jest dobry, i co jest niezwykle dużym jego walorem to to, że jest
zaakceptowany przez osoby starsze, wobec tego wnoszę o to, żeby ten Program
Państwo przyjęli.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, pewnie mniej pytań,
bardziej komentarz, wgłębiłam się w ten Program, przeczytałam go, myślę, że
w tym Programie jest więcej opisu stanu faktycznego niż zaplanowanych
działań. To dokument trzydziestostronicowy a dwadzieścia siedem stron to opis
stanu faktycznego, nie mogę sobie odmówić pewnych kwiatków, które się w
tym opisie znalazły, min jest taki rozdział: „Wygodny transport miejski" i tam
zdanie - diagnozuje stan faktyczny „zadaszone kieleckie przystanki z ławkami
dają możliwość przy siąść osobom starszym, czy niepełnosprawnym w
oczekiwaniu na autobus" panie Dyrektorze z tym zadaszeniem, trochę mamy
problem z przystankami, przy siąść nie zawsze można, bo zimą, latem jest z tym
problem. Tak na marginesie, tylko, jeśli chodzi o działania, faktycznie dwa
konkretnie działania, które przyjmiemy dzisiaj także innymi uchwałami to Karta
Seniora, oraz zniżki, które przyjmiemy w uchwale Zarządu Transportu
Miejskiego, resztę działań będziemy w stanie zweryfikować, one maja dość
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lakoniczną zapowiedź, będziemy w stanie zweryfikować po jakimś czasie jak
Państwo będą to realizować. Jeszcze jedna rzecz, Pan mówi, i też w tym, w tej
uchwale znajduje się zapis, że w kwietniu tego roku odbyły się szerokie
konsultacje, bardzo żałuję panie Dyrektorze, że one nie były jeszcze szersze,
ponieważ mamy dedykowaną stronę IDE AA Kielce poświęconą konsultacjom,
może się mylę, ale wydaje mi się, że ten projekt nie był tam wywieszony do
konsultacji, nie wiem, rozumiem, że zgodnie z przyjętą też zasadą ta uchwała
ma opinię Rady Seniorów - Miejskiej Rady Seniorów ? została z nimi
skonsultowana. Mówi Pan o spotkaniach, wiem, że wprost dotyczy to 55 tyś takiej grupy mieszkańców. Natomiast myślę, ze w perspektywie znacznie
większej grupy mieszkańców i szkoda, ze w takich publicznych konsultacjach,
ten projekt się nie znalazł. Dziękuję bardzo.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
Nie wydaje mi się, żeby wiele tego typu programów było tak intensywnie
konsultowanych, jeszcze raz powiem, że odbyło się 15 spotkań z
przedstawicielami, właściwie nie z przedstawicielami, z uczestnikami zajęć we
wszystkich Uniwersytetach Trzeciego Wieku. W tych spotkaniach, w których
wziął udział pan Prezydent, uczestniczyło około 400 osób, to jest naprawdę duże
gremium i to jest gremium opiniodawcze, niewątpliwie, bo są to osoby jak
Państwo się orientują, mogą wiele powiedzieć o kwestiach seniorów, dlatego, że
są seniorami i osobami niezwykle aktywnymi w naszym mieście. Ponadto,
kolejne konsultacje to są konsultacje z uczestnikami 11 klubów seniora. Jeżeli
założyć, że w każdym (nie uczestniczyłem we wszystkich tych konsultacjach) to
zauważyć należy, że w tych spotkaniach uczestniczyło nie mniej niż 40 osób, to
mają Państwo kolejne czterysta kilkadziesiąt osób. Mogę oczywiście się
zastanawiać czy zapis o wygodzie kieleckich przystanków jest odpowiedni,
mam swoje zdanie na ten temat. Natomiast absolutnie nie mogę się zgodzić z
zarzutami co do tego, ze ten dokument nie jest dokładnie skonsultowany.
Przedstawiliśmy Państwu pewien Program, pewien zarys na początku, pewną
propozycję, natomiast wiele treści, które tu się pojawiły zostały podniesione pod
czas tych konsultacji.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie Dyrektorze, to nie były zarzuty, ale tylko uwagi i sugestie.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da (ad vocem)
15

Chciałam tylko mocno zaakcentować, wiem, ze pan Prezydent wizytował kluby
seniora,, to wiem o tym, że to było dość intensywne. Natomiast to, nie zarzut,
bo rozumiem w jakim trybie odbywały się te konsultacje. Tylko tak uczulenie
Państwa, jest specjalna strona dedykowana konsultacjom i warto pamiętać,
wszystko co konsultujecie Państwo, dyrektorzy wydziałów, jednostek, warto z
niej skorzystać. Jeżeli nawet, za tym pośrednictwem nie spłynie jakaś fala uwag,
to jednak warto mieć to we krwi, że jest taka dedykowana strona. Dziękuje
bardzo.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
Dziękuje, przyjmuje oczywiście.
Radny Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
Dziękuje bardzo, również zapoznałem się dosyć szczegółowo z tym materiałem
trzydzieści trzy strony liczy. Zgadzam się z radną Agata Woj da, że on w dużej
mierze poświęcony jest pewnej diagnozie i analizie stanu faktycznego, ale
również trzeba powiedzieć, ze ta analiza jest zrobiona bardzo profesjonalnie
i ona daje podstawę do tworzenia tego Programu. Ona jest bardzo istotna
i chciałbym powiedzieć, że traktuje ten Program, który Państwo nam tutaj
przedstawiliście, jako pewną rzecz otwartą, że nie jest coś zamkniętego, to
może się rozwijać i powinno się rozwijać. Dobrze, że miasto zauważa ten
problem starzenia się, bo nie dotyczy tylko Kielc, ale innych miast, w zasadzie
całego kraju. Dobrze by było, abyście Państwo dążyli do tytułu (...).Z analizy
tego tekstu wnioskuję, że Kielce aspirują do certyfikatu miasta przyjaznego
starzeniu się, czy przyjaznego seniorom. My z przewodniczącymi: Burzawą
i Kozakiem gościliśmy w Poznaniu, gdzie akurat przedstawiono nam tamtejszy
program polityki senioralnej, chciałbym, żebyście Państwo korzystali z
doświadczeń innych miast, bo tam jest mnóstwo rozwiązań, które by można,
niedużymi nakładami finansowymi wprowadzić również na nasz rynek kielecki,,
dla przykładu podam tylko, ze istnieje tam całodobowy telefon dla seniorów,
którzy mogą w każdej chwili zadzwonić (wiem, ze to jest jakiś określony koszt)
myślę, ze warto też nad tym się pochylić, w każdej sprawie, nie tylko w tej,
która ich boli, czy potrzebują czegokolwiek, ale nawet żeby się tylko wygadać.
Istnieje instytucja tzw. złotej rączki, miasto rocznie przeznacza jakieś określone
środki finansowe, które nie są jakieś bardzo duże, ale pozwalają na pomoc
ludziom starszym, samotnie mieszkającym, w takich drobnych naprawach
domowych typu: cieknący kran, rura, pomalowanie czegoś, czy umycie okien,
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Myślę, że miasto Kielce stać na to, Kielce w tym kierunku powinny iść.
Instytucja darmowej taksówki dla seniora (dwa razy w roku), .jest oczywiście
baza PESEL Dwa razy w roku osoba, która ma problemy z poruszaniem się
komunikacją miejską ma taką możliwość, dam przykład: jeżeli chce jechać np.:
na grób męża, czy żony, to dwa razy w roku miasto finansuje taki wyjazd.
Podsumowując, bardzo dobrze się stało, ze taki Program powstał, oceniam go
bardzo pozytywnie, tą kartę seniora również, idźmy w tym kierunku, korzystając
z doświadczeń innych w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Panie Dyrektorze, mam takie pytanie- (bo nie padło to) - czy jest opinia Rady
Seniorów do tej uchwały ?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
Jest opinia Rady Seniorów.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Proszę Państwa, proponuję, żeby radni czytali uzasadnienie, wtedy będzie mniej
szczegółowych pytań. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki (ad vocem)
Kolego radny, mam podstawy, żeby zadać to pytanie, mogę ? czy nie mogę?
To po co taka dyskusja. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Pan Radny Chłodnicki, wywołuje mnie do myślenia i powiem tak: kandydat na
Prezydenta powinien swoje obowiązki jako radnego w tej chwili prawidłowo
wykonywać. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki (ad vocem)
Panie Przewodniczący, ja do Pana apeluję, żeby nie wprowadzać kampanii
wyborczej pod obrady sesji.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Tutaj, cały czas, Pan się zgłasza, chce zabrać glos. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Seniorów w Kielcach pan Andrzej Ordysiński
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Nasza Kielecka Rada Seniorów powstała jak Państwo wiecie niedawno. Dzięki
dyrektorowi MOPR-u mamy już pokój swój, biuro (pokoik fajny, miły) mamy
telefon, mamy dyżury. Dzisiaj jest szósty dyżur od godz.13.00 do 15.00.,przez te
dyżury przeszło kilku seniorów z różnymi sprawami, najczęściej, chcę Państwu
powiedzieć (dla ciekawości), że są to sprawy indywidualne (50% uwag,
wniosków - to sprawy indywidualne). Zapoznaliśmy się z propozycją
Ogólnopolskiej Karty Seniora, na spotkaniu z panem Prezydentem i z panem
dyrektorem Sceliną (tutaj w sali 112), myślę, że było to jakieś trzy tygodnie
temu. Tą kartę akceptujemy jednogłośnie, przyjmujemy. Natomiast
otrzymaliśmy niedawno Kielecki Program Seniora (o którym tutaj Państwo
dyskutujecie, w tej sprawie).My również w ostatnich dniach w niepełnej Radzie
przedyskutowaliśmy ten projekt, ten projekt przyjmujemy jako Rada. W tej
sprawie zwołamy na początku czerwca posiedzenie całej Rady i zapoznamy
wszystkich radnych, bo 60 % radnych ten Program zna. Przyjmujemy ten
Program, cieszymy się bardzo, chylimy czoło przed twórcami tego Programu,
bo coś się zaczyna, cos się dla seniorów w naszym mieście robić. Przyjęliśmy
np.: takie uwagi, które dzisiaj chcę przedstawić np.: seniorom zależy na tym,
aby na dużych skrzyżowaniach w Kielcach - zielone światło dużej było czynne,
a szczególnie w kierunku - do kościołów w dni świąteczne, aby te światła były
dużej - takie są prośby seniorów. Prosimy również, aby ulotki były położone w
przychodniach naszych i mówiące o całodobowej opiece w innych miejscach
i były widoczne - te ulotki dot. usług opiekuńczych. Czy możliwe jest
pozyskanie danych z roku 2017 ? bo Program mówi o danych z 2016 roku.
Program będzie obowiązywał do 2020 roku, ale cieszy nas wypowiedz radnego
Siejki Wiceprzewodniczącego Rady, który powiedział, ze ten Program powinien
być otwarty, tak prosimy o to. aby Program był otwarty. Konsultacje
prowadzimy, dyżury pełnimy, ale chcemy jeszcze bardziej szerzej z tymi
konsultacjami dotrzeć do różnych środowisk seniorskich. Bo, seniorzy mają
różne z racji wieku, bo sześćdziesiątka, to można powiedzieć junior senior itd. .
W związku z tym chcemy współpracować z Radą Miejską, z Szanownym
Państwem, Panowie Radni, Panie Radne, chcemy współpracować na bieżąco.
Prosimy, aby ten Program był otwartym Programem, tak jak powiedział radny
Siejka. Chcemy współpracować na bieżąco w realizacji tego Programu, po
każdorazowej konsultacji będziemy nanosić uwagi, przesyłać Państwu,
a Państwo też będą ewentualnie przesyłać nam. Wyjeżdżamy w sobotę (dzięki
panu Prezydentowi) - dzięki za to, że wyjeżdżamy do Krakowa, chcemy
posłuchać Krakowskiej Rady Seniorów. Przyjmują nas w sobotę w głównym
18

urzędzie
w Ratuszu krakowskim, szykują nam tam program, dyskusja
wspólna, potem zwiedzanie krótko Krakowa. Chodzi, aby nawiązać kontakty,
współpracę i przyjacielskie więzi utrzymywać z Krakowem, bo Krakowska
Rada Seniorów istnieje już od paru lat. My jesteśmy juniorami, którzy działamy
od sześciu miesięcy. Powiem, ze systematyczny kontakt prowadzę z Krakowem.
Krakowska Rada Seniorów ma swoje wydawnictwo — „Glos Seniora
Małopolska" tu wszystko jest zawarte, może my tez dopracujemy się wspólnie z
Państwem i takie wydanie będziemy kierować do seniorów, Wydanie to jest
bezpłatne, w dużym nakładzie rozprowadzane dla seniorów krakowskich.
Dziękujemy również za upominki, które pan Prezydent dał dla kolegów z
Krakowa (oni tam, są bardzo przygotowani szeroko, na przyjęcie nas).
W związku z tym cieszymy się, ukłon tym, którzy ten Program stworzyli, zdecydowanie on powinien być otwarty. Dziękuje bardzo;.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Taka, jeszcze podpowiedz dla Państwa z Rady Seniorów, prosimy także o
aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Rodziny i Spraw Społecznych,
zresztą, to co mi wiadomo, to Pani Przewodnicząca Komisji również z naszymi
seniorami wybiera się w sobotę do Krakowa.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Otóż, w tej wypowiedzi Przewodniczącego Rady Seniorów, ,moje podejrzenie
jakby się sprawdziło, nie odbyła się Rada Seniorów, która podjęła by uchwałę,
rozumiem, że odbyło się jakieś spotkanie w węższym gronie i nie było to
formalne spotkanie Rady Seniorów. Dlatego, pytałem się o opinię z ciekawości,
oczywiście, jestem za tym Programem i dobrze, ze się tak stało, ale moje pytanie
było po to, bo chciałem upewnić się i pewien wniosek zaproponować, aby z
odpowiednim uprzedzeniem tego typu uchwały konsultować, tak żeby Rada
Seniorów miała szansę zorganizować spotkanie, na którym w pełnym składzie,
podejmą taką uchwałę np. o poparciu, czy wyrażeniu stanowiska dla takiej
uchwały.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
Rada Seniorów otrzymała ten dokument około miesiąca temu, poza tym jak
Państwo słyszą, opinia jest pozytywna. Wydaje mi się, że Państwo z Rady
Seniorów będą na bieżąco prowadzili monitoring tego co tutaj się dzieje, jak
widać oni sprawią, że będzie to dokument żywy.
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Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Kieleckiego Programu
Senioralnego na lata 2018 - 2020 „Seniorzy aktywni dla Kielc - Kielce
przyjazne seniorom".
Za
-24
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1262/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Kieleckiego Programu Senioralnego
na lata 2018 - 2020 „Seniorzy aktywni dla Kielc - Kielce przyjazne seniorom".

Do pkt. 7.6
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wprowadzenia samorządowego
programu „Ogólnopolska karta seniora" - edycja Miasta Kielce".
To jest pierwsza uchwała, która realizuje jeden z zapisów szeroko tutaj
omawianego Programu: Ogólnopolska Karta Seniorów - edycja Miasta Kielce.
Ogólnopolska, dlatego, że jest to inicjatywa całej Polski, w tej chwili to już
kilkanaście Polskich większych i mniejszych miast w tym Programie
uczestniczy. Najkrócej mówiąc, w uchwale proponujemy pewien zestaw zniżek
w rozmaitych świadczeniach i usługach, które są finansowane z budżetu miasta.
Dla osób w wieku senioralnym, przyjmujemy tak to w Ogólnopolskiej Karcie
Seniora jest, przyjmujemy, że są to osoby, które ukończyły 60 rok życia.
Proponujemy i tutaj jest to wzorowane na Karcie Dużej Rodziny proponujemy, żeby 70 % zniżki w imprezach biletowanych otrzymywały osoby
starsze w kieleckich instytucjach, w miejskich instytucjach kultury. Są one
wymienione: Kieleckie Centrum Kultury, Dom Środowisk Twórczych, Dom
Kultury „Zameczek", Kielecki Teatr Tańca, Biuro Wystaw Artystycznych. Teatr
Lalki i Aktora „Kubuś", Muzeum Zabawek i Zabawy, Muzeum Historii Kielc,
Wzgórze Zamkowe. Kolejna ulga, to jest ulga 70% na wstęp do basenów, na
baseny, które są zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wreszcie
50 % ulga na przejazdy dla osób powyższej sześćdziesiątego roku życia (dla
przejazdów realizowanych przez ZTM w Kielcach). Tutaj muszę wyjaśnić, że
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osoby powyższej siedemdziesiątego roku życia jeżdżą tymi autobusami za
darmo. Osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia te, które mają renty i
emerytury, mają 50 % zniżkę a więc ta zniżka dotyczy wszystkich
sześćdziesięciolatków, którzy jeszcze są w tej chwili aktywni zawodowo. To jest
pierwsza część Karty Seniora. Druga, natomiast, ona jest moim zdaniem bardzo
ciekawa, nawet ciekawsza niż to co Państwu przed chwila powiedziałem, to jest
tzw. partnerstwo. Otóż, do tego Programu mogą przystąpić przedsiębiorcy,
osoby prowadzące rozmaite usługi na terenie miasta, które stając się partnerami
wprowadzają rozmaite zniżki za swoje produkty czy za swoje usługi. W tej
chwili jesteśmy w posiadaniu dwudziestu kilku deklaracji od kieleckich
przedsiębiorców, którzy tego typu zniżki oferują. Nie będę oczywiście,
wymieniał wszystkich, ale np.: są to: znana klinika dentystyczna, są tam
prywatne firmy rehabilitacyjne, ale też (trochę innej wagi) restauracje etc., etc.,
etc. Tutaj również liczymy na Kielecką Radę Seniorów, że ona będzie ten
Program upowszechniała, będzie zachęcała kieleckich przedsiębiorców, żeby do
tego Programu przystępowali. Uprzejmie proszę Państwa o przyjęcie tej
uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia samorządowego
programu „Ogólnopolska karta seniora" - edycja Miasta Kielce".
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1263/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia samorządowego programu „Ogólnopolska karta
seniora" - edycja Miasta Kielce".

Do pkt. 7.7
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
zarekomendował projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy
społecznej.
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Podjęcie tej uchwały jest niezbędne do tego, żeby przyjąć za chwilę propozycję
uchwały dot. programu związanego z kwestią działaczy opozycji
antykomunistycznej. Wprowadzamy do tabeli odpłatności dla osób
korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych, którą MOPR oferuje
taką zasadę, że osoby z opozycji antykomunistycznej uzyskują w stosunku do tej
opłaty, która z tabeli wynika, zniżkę 50 %. Proszę o przyjęcie tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy
społecznej.

Za
-23
Przeciw
— brak
Wstrzymało się
l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1264/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi
świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej.

Do pkt. 7.8
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach pan Marian
Sosnowski zarekomendował projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr
XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie
ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe,
ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o
charakterze użyteczności publicznej, zmienionej uchwałami Nr XLII/746/2013 z
14 marca 2013 roku, Nr LXV/1158/2014 z 4 września 2014 roku, Nr
XVII/326/2015 z 10 grudnia 2015.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę przedstawić dla dwóch grup
uprawnienia, które są zawarte w tej uchwale, osoby powyżej sześćdziesiątego
roku życia, czyli to co pan dyrektor Scelina prezentował, posiadające
Ogólnopolską Kartę Seniora i dowód tożsamości, może korzystać z przejazdów
ulgowych. Druga grupa, to są osoby działacze opozycji antykomunistycznej lub
osoba represjonowana z powodów politycznych, zamieszkała na terenie miasta
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Kielc lub gmin ościennych, z którymi gmina Kielce zawarła porozumienie w
sprawie lokalnego transportu zbiorowego, proponujemy bilet, który będzie
ważny na 365 dni za symboliczną złotówkę. To jest w nawiązaniu do tego
Programu, o którym tutaj pan dyrektor Scelina wspomniał.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Bardziej chyba uwaga, niż pytanie. To jest dobry czas, dobrych wiadomości, jak
z rękawa wysypuje się sporo zniżek, ulg, środków na potrzebne inwestycje. To
dobrze, korzystajmy z tego pełnymi garściami.. Przypomnę, ze podobny postulat
pojawił się jeszcze w ubiegłym roku, w formie petycji stowarzyszenie złożyło,
wtedy nie spotkał się z przychylnością urzędników i pana Prezydenta.
Stanowisko pana Prezydenta było pełne wątpliwości i mało tego w tym
stanowisku znalazła się informacja, która nijak się trochę ma do informacji,
które mamy prezentowane teraz Bo staram się dociec, bo pan Dyrektor mówił,
że będzie dotyczyło około 60 osób, ale nie tylko mieszkańców Kielc, ale także
ościennych gmin z którymi ZTM ma podpisane porozumienie. W uzasadnieniu
do Programu, który będziemy przyjmować jest, że na terenie Kielc takich osób
jest 21 .Przypomnę, ze w stanowisku pana Prezydenta, który opiniował tą petycję
(te wątpliwości pana Prezydenta związane były z liczba osób, które miały być
objęte tą zniżką) wtedy mówiło się o l % populacji mieszkańców Kielc. To
liczba, która się ma nijak do 21 osób, która, tak naprawdę jest bardzo niedużą
liczbą. I taką ogólną mam refleksję, że chyba powinniśmy bardziej weryfikować
dane zawarte w odpowiedziach na petycje mieszkańców, tak samo było w
przypadku petycji o darmowym przejeździe dla dzieci i młodzieży.
Zastanawiam się, czy nie powinniśmy przyjmować bezrefleksyjnie te dane,
które Państwo nam prezentują w tych stanowiskach ? czy jednak je sprawdzać ?
W tym przypadku powinniśmy je dokładnie weryfikować. Dziękuję.
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach pan Marian
Sosnowski
Mamy informacje z IPN, o wydanych legitymacjach, jest ich 37 na terenie
miasta i 30 w gminach ościennych, z którymi posiadamy porozumienie,
Dotyczy to łącznie 67 osób.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Dyrektorze,
przy okazji tej uchwały, zwracam Państwu uwagę na to, że są przepisy dot.
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legislacji i nie widzę potrzeby, a wręcz widzę, że jest tak zaśmiecony tytuł tej
uchwały, że nawet się nie zmieścił w całości w nagłówku, po słowie publicznej
można sobie resztę darować, dlatego, że w przypisach wszystkie zmiany są
wyrzucone w każdym jednym projekcie uchwały. Po co zaśmiecać tytuł
uchwały?
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady
Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i
opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów
w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej,
zmienionej uchwałami Nr XLII/746/2013 z 14 marca 2013 roku, Nr
LXV/1158/2014 z 4 września 2014 roku, Nr XVII/326/2015 z 10 grudnia 2015
roku.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1265/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6
grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za
usługi przewozowe,
ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji
miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, zmienionej
uchwałami Nr XLII/746/2013 z 14 marca 2013 roku, Nr LXV/1158/2014 z
4 września 2014 roku, Nr XVII/326/2015 z 10 grudnia 2015 roku.

Do pkt. 7.9
Sekretarz Miasta Kielce pan Janusz Koza zaprezentował projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Samorządowego Programu Wsparcia Działaczy Opozycji
Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.
Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, Panie, Panowie Radni, przestawiam
Państwu projekt uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowego Programu
Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z
Powodów Politycznych. 20 marca 2015 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej
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przyjął ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych. Zgodnie z tą ustawą samorząd
terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym w zakresie
udogodnień komunikacyjnych, świadczeń zdrowotnych, mieszkaniowych,
kulturalnych i oświatowych. Uchwałę wykonuje (jeżeli chodzi o administrację
centralną) Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (ustawę,
przepraszam, ustawę). W czasie ud 31 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnia 2017
roku Urząd ds. Kombatantów przyjął blisko 5 tyś wniosków o potwierdzeniu
statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej. Z
tego nadał status, czyli potwierdził te uprawnienia 3214 osobom, również
przyjął około 2 tyś wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego, przyznał je
535 osobom.
Ten projekt uchwały zawiera program wsparcia dla tych działaczy i tych osób,
którzy z przyczyn politycznych byli represjonowani, ponieważ miasto Kielce
chce udzielić wsparcia tego typu osobom (tutaj te liczby padały, ile tych osób
jest, nie będę powtarzał) potwierdzony status przez Urząd ds. Kombatantów i
Osób Represjonowanych z informacji jakie posiadam (nie pochodzą z ostatniego
dnia) w Kielcach jest 21 osób. to co mówił tutaj Marian Sosnowski o 37
osobach w tym czasie kiedy był przygotowywany ten program mógł już Urząd
ds. Kombatantów zwiększyć tą liczbę, przyznając kolejnym osobom te statusy.
Tak jak powiedziałem zakres pomocy obejmuje obszar związany z
mieszkalnictwem, pomocą społeczną, z oświatą, z kulturą, z komunikacja.
Proszę Państwa Radnych, o przyjęcie tego projektu uchwały, ta uchwała, ten
projekt dopełni również zapisy tych uchwał o których mówił pan dyrektor
Marek Scelina i pan dyrektor Marian Sosnowski.Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Dziękuje serdecznie, chciałam dopytać w kwestii merytorycznej, ponieważ
mówimy tutaj o osobach, które zostały uznane za osoby represjonowane i to, że
jest to 21 osób powyżej 45 roku życia to jest zapisane w uchwale. Osoba, która
dzisiaj ma 45 lat, urodziła się w roku 1973 tzn., że w 1988 roku miała 15 lat.
Moje pytanie jest takie, jakie są zasady przyznawania tych kart? czy uznawania
za represjonowanego? czy Państwo to zweryfikowaliście ? - jeżeli na to się
powołujemy (z ciekawości), ponieważ nie znam tego procederu. Dziękuję.
Sekretarz Miasta Kielce pan Janusz Koza
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Przepraszam bardzo, ale nie odpowiem dokładnie Pani Radnej na ten temat. Z
ciekawości nie interesowałem się tym problemem, aż tak dalece. Ustawa o
działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych ona
określa zasady przyznawania statusu przy współudziale Instytutu Pamięci
Narodowej tym osobom, którzy prowadzili działalność antykomunistyczną w
latach 1956 - 1989. Tym osobom, które były represjonowane z przyczyn
politycznych za swoją działalność (to są osoby, które często z narażeniem
swojego życia, zdrowia, wolności poświęcały swój czas, również często czas
przeznaczony dla rodzin), po to aby nie zgadzać się z systemem
komunistycznym, z tym co się działo w Polsce. Więc, tak jak mówię, ta grupa
bez względu na to, jaka by nie była, ona naprawdę nie będzie liczna.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Grzela
Dziękuje, Panie Sekretarzu (gdyby Pan jeszcze chwilkę zechciał zostać na
mównicy). Zakładając, że liczba tych osób to 21,to moje pytanie pierwsze, czy
to wymógł ustawowy, ze my opracowujemy i podejmujemy uchwałę w sprawie
Programu? bo jeśli nie, to może skutecznie by było dotrzeć do tych osób,
wypytać, zdiagnozować-czego oni oczekują, jakiej pomocy, bo jak widzę, że w
jednym z punktów jest napisane, iż Prezydent może, czy Rada Miasta, władzaogólnie - mogą w pierwszej kolejności zadbać o mieszkanie, to w mojej głowie
jako członka Komisji Mieszkaniowej - jawi się takie pytanie, że mogę stanąć
przed dylematem, komu pierwej mam pomóc ?- czy osobie uznanej za
represjonowaną? czy osobie, która opuszcza np. placówkę opiekuńczo wychowawczą ? będę miała dylemat, komu w pierwszej kolejności pomóc ?
Czy Państwo dotarliście do tych osób? czy macie rozpoznanie jaka faktyczna
pomoc jest im potrzebna ? Program jest bardzo przejrzysty i czytelny (choć w
jednym punkcie „zapewnienie godziwych warunków życia" wydaje się zbyt
pojemne to określenie, a w jednym punkcie, jest niejasne i wymaga uściślenia,
bo gdy zajrzymy na ostatnią stronę to mamy napisane źródła - 7 pkt fmasowanie
-środki finansowe na realizację działań określonych w Programie będą
pochodzić w szczególności z budżetu miasta.Pkt.l - innych dopuszczalnych
prawem - -czego ? środków ? (jak rozumiem zabrakło słowa) krótko mówiąc
chodzi mi o to, aby Pan uzasadnił faktyczną potrzebę takiego Programu. Czy to
nie jest (przepraszam) przerost formy nad treścią? Nie prościej byłoby pomóc
faktycznie tym osobom, które tej pomocy od miasta oczekują, rozpoznając
i diagnozując te potrzeby ? czy w ogóle Państwo macie rozpoznanie (to jest
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bardzo wąska grupa -21 osób), do każdego można dotrzeć, a może już Państwo
do każdego dotarliście i mamy wiedzę, czego faktycznie oczekują.
Sekretarz Miasta Kielce pan Janusz Koza
Pani Radna, aż tak głęboko, jeżeli chodzi o ten problem, jeżeli chodzi o potrzeby
tych osób nie był diagnozowany,, z częścią tych osób jakieś kontakty były,
rozmowy, osoby te podnosiły potrzebę dostrzeżenia ich. Często pomoc, tak
naprawdę, pod względem finansowym nie będzie miała aż tak ogromnego
wymiaru. Przepraszam, czysto ludzko, te osoby, czasami chcą żeby ich
dostrzeżono, żeby dano im szacunek i pamiętano o tym, ze często swoje lata
młodości poświęcali na to, żebyśmy mogli żyć we współczesnej Polsce w
naszych Kielcach. Natomiast, jeżeli chodzi o ustawodawcę, ustawa nie nakłada
obowiązku na samorządy opracowywania takiego programu, czy tez stosowania
tych ulg o których mówimy, jest to dobra wola Pana Prezydenta przedstawiająca
się w projekcie tej uchwały i Państwa Radnych, jeżeli tą uchwałę przyjmiecie,
aby tak, jak powiedziałem, dostrzec tą niewielką grupę osób i tym osobom
pomoc, jeżeli takiej pomocy będą potrzebować. Dziękuje bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Nie mogę, tak tego zostawić, język polski jest bardzo bogaty, ale jak się komuś
myli insurekcja z rezurekcją, to trzeba jednak się odezwać. Tym bardziej, ze
procedura z procederem, to są dwie różne rzeczy. A proceder to: „czyjeś
działanie często stanowiące źródło utrzymania a uznawane za niezgodne z
zasadami moralnymi lub prawem". Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Tylko jedno słowo, do Pana Przewodniczącego Boguckiego, który może nie
rozumieć jako chodzący ideał, że są ludzie omylni, że zdarzają się innym
ludziom tym zwyczajnym Panie Przewodniczący po prostu przejęzyczenia. Nie
trzeba być skrajnie złośliwym, żeby każdemu, za każdym razem, to wytykać.
Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono

Projekt uchwały poddano pod głosowanie
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowego Programu
Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z
Powodów Politycznych.
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1266/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Samorządowego Programu Wsparcia
Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów
Politycznych.

Do pkt. 7.10
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Miasta Kielce.
Szanowny Panie Przewodniczący, wszystkie uchwały posiadają opinię Komisji
Ładu Przestrzennego i Gospodarowania Nieruchomościami. Przejdę od razu
płynnie do pierwszej uchwały, jest to uchwala w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego, to jest taka Komisja, która od lat
działa - jak się komunalizuje grunty Skarbu Państwa, czyli realizuje to nabycie
z mocy prawa, to taka Komisja musi zrobić swoje procedury, sporządzić
stosowne wykazy, wywiesić je, a później to idzie do Wojewody. Wcześniej
miała trzy osoby, chcemy żeby miała sześć, dlatego, że są różne wypadki
losowe (czasem panie są nieobecne, na zwolnieniach lekarskich) to są wszyscy
nasi pracownicy, chodzi o płynność pracy. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Mienia Komunalnego Miasta Kielce.
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1267/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Miasta
Kielce.
Dopkt.7.11
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Druga uchwała to jest taka, która parę razy była, jest to aport niepieniężny czyli
w postaci wierzytelności za służebność przesyłu, powiększający kapitał
zakładowy MPEC- u. Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego
(aportu) do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z
siedzibą w Kielcach.

Za
-24
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1268/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Do pkt. 7.12
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
położonych w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha
(działki nr 474/71,355/1)
Bodzentyńska to jest kontynuacja tej sprawy znanej jako zamiany z Parafią,
którą musieliśmy uchylić, ponieważ część skrawków nieruchomości nie mogła
stanowić własności Parafii od strony północnej, rozbijamy na dwie transakcje,
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teraz nabywamy to co jest w planie pod Plac Św. Wojciecha, na kolejnej sesji
dajemy z bonifikatą, taką, żeby wyrównać wartości tych nieruchomości, żeby
żadne strony nie dopłacały. Sprzedaż na poprawę tego co jest w planie z kolei
dla Parafii. Dziękuje bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Chciałam serdecznie podziękować, to jest taki przykład idealnego podejścia
procedowania po uchwaleniu planu zagospodarowania, w konsekwencji wykupu
gruntów, życzyłabym bym sobie, aby każdy plan zagospodarowania
przestrzennego kończył się takimi działaniami. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w
Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej i placu S^ w. Wojciecha (działki nr 474//1,
355/1)

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1269/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy
Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha (działki nr 474//1, 355/1)

Do pkt. 7.13
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. Nr 4/105).
To jest, proszę Państwa przedłużenie istniejącej dzierżawy pod śmietnik. Bardzo
proszę o podjęcie. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ul. Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. Nr 4/105).

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1270/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Krakowskiej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
(cz. dz. Nr 4/105).

Do pkt. 7.14
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Mała Zgoda oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
To jest to, o którym w prasie pisano dotyczący tego, że dzierżawa dla
dewelopera, który kupił kawałek gruntu prywatnego pod budowę bloku, a dzieli
go od ulicy (oczywiście dojazd ma) taki niewielki skrawek, który chce
wydzierżawić na ogólnodostępny plac zabaw i urządzić go.(oczywiście za swoje
pieniądze). Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ul. Mała Zgoda oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Za
-24
Przeciw
— brak
Wstrzymało się
— brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVI/1271/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
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w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Mała Zgoda
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Do pkt. 7.15

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej.
Zagórska, to jest proszę Państwa na dwa miesiące dla „Społem" (oni tam mają
ogródek gastronomiczny przed Winnicą). Takich uchwał już nie będzie, po
następnej sesji, zaproponujemy uchwałę o zasadach. Dziękuję bardzo i proszę o
podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ul. Zagórskiej.

Za
-23
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1272/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie .wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej.
Do pkt. 7.16

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Obicach gm. Morawica.
Ostatnia uchwala to króciutko, to wydzierżawienie gruntów w Obicach. Powód
znany, byli właściciele. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Obicach gm. Morawica.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYI/1273/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gm. Morawica.

Do pkt. 8
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka

Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci,, mam dwie sprawy, które należy
potraktować jako zapytanie. Pierwsza, związana jest z jednym z punktów
dzisiejszych obrad, czyli mówiliśmy o Kieleckim Programie Senioralnym, w
materiale, w którym prezentował pan dyrektor Marek Scelina również jest
wymieniona kwestia komunikacji miejskiej - dot. przystanku zlokalizowanego
przy Placu Konstytucji 3 Maja. Faktycznie, zgodnie z tym co tam jest napisane
i seniorzy i osoby niepełnosprawne bardzo sobie chwalą, że ten przystanek tutaj
jest miedzy Urzędem a Parkingiem Wielopoziomowym, to im ułatwia kontakt
i z Ratuszem i z kwestiami związanymi z podatkami, z opłatami, ale i z
komunikacją z centrum miasta. W imieniu tych osób starszych
i niepełnosprawnych, zwracam się z prośbą o rozważenie w sumie bardzo
prozaicznej rzeczy, która im ułatwi to życie (bo oni ciesząc się z tego, że ten
autobus jest), mają określone problemy, żeby wsiąść do tego autobusu. Tam nie
ma żadnej rampy, żadnego krawężnika, teren jest płaski, nawet te autobusy
niskopodłogowe (one są niżej zawieszone), osoby o kulach, czy na wózkach,
czy starsze, mają problemy z tym, oni się do mnie zwrócili (dziękując za to, że
ten przystanek tutaj jest zlokalizowany) prosząc jednocześnie o to, żeby im
ułatwić to funkcjonowanie i wsiadanie do tego autobusu. Myślę, że to nie
wymaga wielkich nakładów finansowych, a zdecydowanie poprawiło by tą
sytuację. Druga kwestia, też jako zapytanie proszę to potraktować, od 3 lat
staram się pomóc Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Chrobrego 81, która to
chce w ramach inicjatywy lokalnej zagospodarować teren wokół swojego bloku,
poprzez budowę tam miejsc parkingowych. Poczyniono określone nakłady
(czyli zapłacono za projekt, wycięto drzewa), od 3 lat, co roku dostają odmowę
zarejestrowania tej inicjatywy lokalnej. Chciałem się zapytać: dlaczego ta
odmowa już 3 rok z rzędu występuje ? czy nie można tej Wspólnocie pomóc?
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(Wspólnota chce partycypować w kosztach tej inicjatywy lokalnej). Dziękuję
bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Złożyłem interpelację w poniedziałek, w związku z tym, że jest to dość pilmy
temat, dlatego też, chciałem go podnieść tutaj, dzisiaj, była to interpelacja w
sprawie uruchomienia dodatkowych linii nocnych na czas takiego wydarzenia,
które w Kielcach odbędzie się w sobotę, czyli „Noc Muzeów". Z tego co wiem,
to wczoraj jeszcze tej interpelacji nie było w ZTM, ale myślę, że jest jeszcze
czas, żeby to przeanalizować. Tą interpelację, też składałem na wniosek
Kieleckiej Platformy Komunikacyjnej (to jest grupa ludzi, którzy też zajmują się
takimi kwestiami). Dziękuję.

Do pkt. 9
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przypominam Państwu, że kolejna Sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu
5 czerwca bieżącego roku, wyjątkowo we wtorek.
Do pkt.10
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LVI Sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 17 maja 2018 roku. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce

Elżbieta Pytel

Dariusz Kozak
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