Protokół Nr XVI/2015
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 19 listopada 2015 roku, w godz. 10.00-13.30,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,
Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych.
Dopkt l
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Otwieram 16 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 19 listopada 2015 roku.
Witam panie i panów Radnych, Witam panów Prezydentów, pana Sekretarza,
panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów
podległych Miastu jednostek. Witam pana Władysława Kozieła Komendanta
Straży Miejskiej w Kielcach. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną
i obiektywną relację z naszych obrad w lokalnych środowiskach 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.
Przechodzimy do omówienia porządku obrad.

Do pkt 2
Pani Joanna Winiarska Przewodnicząca Rady Miasta Kielce
Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję
uzgodniony w dniu 10 listopada 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 wycofanie z porządku obrad:
- projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Kielcach,
oraz wprowadzenie do porządku obrad:
—
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Piekoszowska III";
projektu uchwały w sprawie nabycia od Agencji Mienia Wojskowego
nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego.

Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
I. Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Kielcach:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach,
II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie Zmiany nr 2 Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego
- Piekoszowska III (z autopoprawką):
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
— brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie Zmiany nr 2 Miejscowego Plany
Zagospodarowania Przestrzennego - Piekoszowska III (z autopoprawką):
III. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie nabycia od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonej
w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego:
2* ó

Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały sprawie nabycia od Agencji Mienia Wojskowego
nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego.

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 jeżeli
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad uwzględniający zmiany.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach:
8 października i 29 października 2015r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015,
w tym wynikach sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, egzaminu
kończącego gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu
zawodowego.
7. 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;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015;
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
5) uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania
psów;
6) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016;

7) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie w postaci
posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia
mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania;
8) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności;
9) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
10) w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone
w ramach ustawy o pomocy społecznej;
11) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej;
12) o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane;
13) w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „PIEKOSZOWSKA III" (z autopoprawką);
14) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Grochowej;
15) w sprawie wydzierżawienia zabudowanego gruntu położonego w
Kielcach przy ulicy Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (działka nr 10/24);
16) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej
w Kielcach przy ulicy Malachitowej;
18) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
19) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Jałowcowej (dz. nr 1950/1);
20) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
21) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Leszczyńskiej;
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22) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Miasta Kielce;
23) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej 11;
24) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy generała Tadeusza Kościuszki 18/22;
25) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Ignacego Paderewskiego 49/51;
26) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego;
27) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy
Wrzosowej, Zagórskiej i Henryka Sienkiewicza;
28) w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej w
Kielcach przy ul. Ks. P. Ściegiennego w Kielcach;
29) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Przelot oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umów dzierżawy;
30) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Sandomierskiej i al. Solidarności oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy;
31) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy
ulicy Wojska Polskiego (dz. nr 573/1);
3 2) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy
ulicy Klonowej (dz. nr 915/117);
33) w sprawie nadania nazwy „Jana Kamińskiego" ulicy w Kielcach.
34) w sprawie nabycia od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości
położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego (dz. nr 94/3 i dz. nr
94/47).
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad.

Do pkt 3
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Informuję, że do dnia dzisiejszego nikt nie wniósł uwag do protokołów z sesji,
które odbyły się w dniach: 8 października 2015 roku i 29 października 2015
roku, wobec czego poddaję protokoły pod głosowanie.
Głosowanie za przyjęciem protokołu Nr XIV/2015 z sesji Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 2015 r:

D

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XIV/2015 z sesji
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 8 października 2015 roku.
Głosowanie za przyjęciem protokołu Nr XV/2015 z sesji Rady Miasta Kielce
z dnia 29 października 2015 r:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XV/2015 z sesji
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 29 października 2015 roku.
Dopkt 4
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję radnym: Marcinowi Chłodnickiemu,
Janowi Gieradzie oraz Piotrowi Kisielowi za udział w poczcie sztandarowym
uczestniczących w obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br.
Kolejna informacja dotyczy analizy oświadczeń majątkowych radnych
złożonych na sesji w dniu 8 października br. informuję, iż na moje ręce
wpłynęły analizy oświadczeń z Urzędów Skarbowych, które radni składali na
początek kadencji oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku. Radni co do, których
zgłoszono uwagi są to: Krzysztof Adamczyk, Jan Gierada, Jarosław Karyś,
Dawid Kędziora, Piotr Kisiel, Tadeusz Kozior, Robert Siejka, Marianna
Noworycka-Gniatkowska, a także radni, którzy składali wyjaśnienia
bezpośrednio w Urzędach Skarbowych, mogą zapoznać się ze zgłoszonymi
niejasnościami.
Interpelacje między sesjami złożyli radni:
- Krzysztof Adamczyk
- Witold Borowiec
- Marcin Chłodnicki
- Joanna Grzela
- Tadeusz Kozior
- Robert Siejka
- Joanna Winiarska
- Agata Woj da

Do pkt 5
INFORMACJA
o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce
(od 8 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r.)
W okresie od informacji złożonej
w dniu 8 października 2015 r. wydałem:

l.

na

sesji

Rady

Miasta

Kielce

51 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
_

Nr 426/20 1 5

5

l . zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 20 1 5
i _ Nr 388/2015, Nr 405/2015, Nr 411/2015, Nr 419/2015

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 rok
_ Nr 382/2015, Nr 389/2015, Nr 406/2015, Nr 412/2015, Nr 420/2015, Nr 427/2015
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3. opracowania projektów planów finansowych na 20 1 6 r. - Nr 429/20155
4. zagospodarowania składników majątku ruchomego - Nr 381/2015?
5. warunków

oraz

sposobu

wykorzystania

techniki

elektronicznej

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października
Nr384/2015

6. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągnięte w sporcie
wroku2015- N r 3 9 6 / 2 0 1 5 ,
7. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015
zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji
podmiotom uprawnionym - Nr 397/2015;
8. powołania:
a) pełnomocnika Prezydenta ds. przedsiębiorczości - Nr428/20155
a) Komisji do oceny przydatności dokumentacji niearchi walnej
znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Kielce
_ Nr 400/2015
J

b) Komisji do oceny przydatności do dalszego
składników majątku ruchomego _ Nr423/2015 ?

użytkowania

c) Zespołu
do
spraw
organizacji
prac
związanych
z przeprowadzeniem w Kielcach turnieju finałowego Mistrzostw
Europy U-21 w Piłce Nożnej UEFA w roku 2017 - Nr407/2015,
9. przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2015 r.
-Nr 401/2015,

10. wyznaczenia
jednostki
upoważnionej
do
przeprowadzenia
postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie
usług ubezpieczenia mienia i ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy
Kielce oraz w imieniu i na rzecz podległych jednostek organizacyjnych
-Nr 402/2015,

11. ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą
„Prowadzenie
punktów
nieodpłatnej
pomocy
prawnej
Nr 409/2015
na obszarze miasta Kielce" ,
12. ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego
ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępców Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Kielcach -Nr418/2015,
13. ustalenia regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie
zbiorowym oraz regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej
_ Nr 424/2015

?

14. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie
od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność
Nr430/2015
w zakresie pomocy społecznej _
5
15. powołania komisji egzaminacyjnej dla:
a) nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego-Nr413/2015,
a) nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego- Nr421/2015 ,
16. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) zakresu nadzoru nad zadaniami Miasta Kielce wykonywanego
przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza
Miasta i Skarbnika Miasta -Nr 383/2015,

a) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali
przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne _ Nr394/2015 5
b) wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.-Nr398/2015,
c) powołania
Obwodowych
Komisji
Wyborczych
dla
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25
października 2015 r. poprzez stwierdzenie:
— wygaśnięcia członkostwa w komisji -

Nr 387/2015, Nr 393/2015

— wygaśnięcia członkostwa w komisji oraz uzupełnienie składu
i

• •• _Nr 399/2015, Nr 410/2015, Nr 414/2015

d) powołania Stałej Komisji ds. Inwentaryzacji -

Nr 408/2015

e) powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania
0 Niepełnosprawności w Kielcach -Nr415/2015,
f) oddania

w

administrację

dla

Miejskiego

Ośrodka

Sportu

1 Rekreacji w Kielcach części nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Janusz Kusocińskiego - Nr425/2015!(
17. uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw
negocjacji w celu zbycia akcji Korona S.A. _Nr386/20159
18. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego:
a) niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
przy ulicy Zagnańskiej - Nr380/2015ł
a) niezabudowanych
nieruchomości
gruntowych
położonych
Nr417/2015
w Kielcach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 19. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach
do zarządzania nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Nr395/20IS
Malachitowej 74,
20. sprzedaży prawa własności nieruchomości
Nr 385/2015
w Kielcach przy ulicy Dewońskiej -

gruntowej

położonej

21. oddania w użytkowanie wieczyste gruntu oraz nieodpłatne
przeniesienie
własności
garażu
położonego
w
Kielcach
Nr 403/2015
przy ul. Zagnańskiej ,
22. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
Nr390/2015
a) ŚląskiejNr392/2015
a)Starowiejskiej,
Nr404/2015
b) Jagiellońskiej,
Nr416/2015
c) Stanisława Toporowskiego ?
Nr422/2015

I.

d) Młodej,
Nr 391/2 15
oraz wydzierżawienia gruntu położonego przy alei Legionów ,
l decyzję i 10 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 34 projekty uchwał Rady
Miasta Kielce.
Radna Rady Miasta Kielce Agata Wojda
Panie Prezydencie! Ja chciałabym wrócić do umowy, którą Urząd Miasta zawarł
ze spółką Korona Kielce na promocję i przekazał z tego tytułu 800 tyś. zł. Ja nie
chciałabym już rozdrapywać tej kwestii, rozkładać na czynniki pierwsze bo ona
była podmiotem już szerokiej dyskusji, i publicznej, i na łamach mediów,
natomiast chciałabym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. W lutym tego roku na
antenie Radia Kielce na pytanie, czy będzie pan miał taki zamiar przekazania
ponownie środków ze swojej rezerwy w ramach działań promocyjnych dla
spółki? Powiedział pan, że na razie takiego zamiaru nie ma, ale jeżeli taki plan
się pojawi to z pewnością poinformuje pan o tym radnych bo nie chce niczego
ukrywać. Wiem, że pan nie chciał tego ukryć, bo zresztą był pan łaskaw się
wypowiedzieć jak chce ukrywać, to robi to skutecznie, natomiast nie
poinformował pan radnych. Panie Prezydencie jest mi bardzo przykro, bo to
kolejny, nie pierwszy już dowód na to, że ma pan radnych za nic i nie szanuje
pan roli jaką pełnimy w postaci reprezentowania mieszkańców, nie uznał pan za
stosowne, żeby radnych poinformować mimo złożonej w lutym na ten temat
deklaracji. Panie Prezydencie, też nie chcę rozkładać na czynniki pierwsze
ponieważ wiemy, że kwestie promocji są tylko pretekstem do przekazania
spółce pieniędzy i tak naprawdę były osoby, które pokusiły się, żeby zbadać
rynkową wartość tej umowy, no i ona ma się nijak do tych 800 tyś. zł
przekazanych. Natomiast tak jak mówię to jest tylko pretekst i pan też nie
ukrywa i jawnie o tym mówi, natomiast chciałabym zwrócić też uwagę na jeden
punkt tej umowy, piętnasty punkt, który mówi, że spółka ma przygotować min.
2 minutowy filmik promocyjny i owszem taki filmik powstał: „Miasto-Kielce10

Sport". Ja nie wiem, czy pan ten filmik obejrzał, a naprawdę warto. To jest
filmik, który trwa ponad sześć minut i pewnie do wykorzystania
marketingowego on zbytnio nie jest natomiast dwie rzeczy, które w tym filmiku
się pojawiły mogą budzić pewne wątpliwości. Mianowicie, w tym filmie trener
Korony Kielce jest gościem meczu i zasiada na trybunach w trakcie meczu
Vive, natomiast kto mu towarzyszy w tym filmie i to jest jasno pokazane,
a mianowicie pan Andrzej Jung, który jest dość znaczną postacią ponieważ
wyleciał z hukiem z Korony Kielce za nie etyczne zachowanie. Mało tego, jest
skazany prawomocnym wyrokiem sądu, i drugi element to w tym filmie jest
pokazany piłkarz Korony Kielce pan Kamil Sylwestrzak, który z pasjami
uprawia boks tajski. Ja się pewnie do końca nie znam, ale nawet na logikę
wydaje mi się, że zawodnik, który ma podpisany profesjonalny kontrakt
z klubem, który gra w ekstraklasie raczej nie jest dobrze widziane, że ten
zawodnik uprawia nawet amatorsko sport, który jest sportem kontuzyjnym,
a nawet jeżeli spółka (co jest dla mnie nie dopuszczalne czy klub na to mu
pozwala? to chwalenie się tym faktem w filmiku promocyjnym to już jest chyba
lekka przesada. Panie Prezydencie na przyszłość jeżeli nawet spółka na zlecenie
wykonuje lipne, bo lipne usługi w ramach promocji to przynajmniej proszę
panie Prezydencie, żeby pana służby sprawdzały, czy tymi działaniami po prostu
nie robi więcej krzywdy niż pożytku. Bardzo dziękuję.

Do pkt 6
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015,
w tym wynikach sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, egzaminu
kończącego gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego
została opublikowana na stronie dla radnych w odpowiednim czasie i trybie, a
także była przedmiotem obrad merytorycznych komisji. Czy są jakieś pytanie,
czy uwagi do przedstawionego materiału?
Radny Rady Miasta Kielce Jacek Wołowiec
Ja wnikliwie przeanalizowałem dokument dotyczący stanu realizacji zadań
oświatowych w naszym mieście i muszę szczerze przyznać, że jest to rzetelnie
przygotowana informacja i dlatego w oparciu o nią, a także w oparciu o moje
obserwacje chciałbym się podzielić niektórymi swoimi uwagami dotyczącymi
edukacji w naszym mieście, a także szanowni państwo chciałbym wskazać
działania, oczywiście moim zdaniem, które należałoby podjąć w tym obszarze
oświatowym, edukacyjnym, aby nastąpił jeszcze dynamiczniejszy rozwój
edukacji w Kielcach. Czynię to dlatego, ze pełnię chociażby z jednej strony
funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji i Sportu, a z drugiej strony dlatego,
że uważam, że finansowanie oświaty to nie wydatek, tylko inwestycja w
przyszłość. Szanowni państwo, każdy doskonale wie, że na jakość edukacji ma
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wpływ wiele czynników zarówno infrastruktura, praca nauczycieli,
zaangażowanie rodziców, rozwiązania innowacyjne, dydaktyczne i one
wszystkie tworzą jakość tej edukacji. Mógłbym jeszcze wiele tych czynników
wymieniać, ale nie miejsce i czas. Ja chcę skarać swoja wypowiedź. Jeśli
spojrzymy na naszą edukację poprzez pryzmaty wyżej wymienionych wyników
obszarów to muszę powiedzieć, że obraz tej edukacji rysuje się dość dobrze i nie
ulega wątpliwości, iż warunki kształcenia w kieleckich szkołach zmieniają się
na lepsze, ale muszę tu szczerze powiedzieć nie tak szybko jakie byłyby nasze
oczekiwania i jakie są potrzeby tej sfery edukacyjnej. Rzeczy wiście prowadzimy
remonty i inwestycje, ale jest ich zdecydowanie za mało. Organizujemy
dodatkowe zajęcia takie jak chociażby bezpłatne zajęcia z rytmiki, z języka
angielskiego dla pięciolatków i sześciolatków, przygotowania do egzaminów
zewnętrznych, czyli egzaminów gimnazjalnych, matur i sprawdzianów po
szkole podstawowej, i to w jaki sposób rzutuje na pewno na wyniki egzaminów
zewnętrznych bo chcę tu z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wyniki tych
egzaminów zewnętrznych w naszym mieście wypadają dość dobrze, średnia jest
wyższa niż średnia krajowa, i w naszym województwie, i na pewno te zajęcia
dodatkowe maja jakiś wpływ. Również organizujemy powszechną naukę
pływania dla klas trzecich. Czyli ten obraz można powiedzieć rysuje się dość
dobrze, ale szanowni państwo, może być zawsze lepiej. Miejsce stolicy regionu,
a Kielce są taką stolicą regionu zobowiązuje nas wszystkich do takich
szczególnych działań w sferze oświaty. Co potrzebujemy? Szanowni państwo,
potrzebujemy większej liczby sal gimnastycznych, szczególnie dotyczy to szkół
ponadgimnazjalnych taki jak Żeromski, Norwid, Ściegienny. Te szkoły ponad
gimnazjalne to są szkoły ogólno wojewódzkie. Do tych szkół uczęszczają
uczniowie praktycznie z całego województwa i jest sytuacją trochę dziwną, jeśli
warunki do uprawiania wychowania fizycznego w szkołach poza Kielcami są
lepsze niż w tych szkołach ponadgimnazjalnych. Potrzebujemy więcej boisk.
Oczywiście te boiska powstają, ale jest ich zdecydowanie za mało.
Potrzebujemy ponadto innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, takich jak
nauczanie dwujęzyczne w szkołach gimnazjalnych, jak otoczenie opieką
szczególną uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, bo jeśli ci uczniowie zostaną
otoczeni taką opieką, będzie taki program to jest gwarancja, że ci uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych będą laureatami szkół, będą laureatami olimpiad, a to
będzie powodowało, że obraz naszej oświaty na tle całej oświaty w kraju będzie
wyglądał zdecydowanie lepiej. Co więcej? Potrzebujemy utworzenia szkoły
mistrzostwa sportowego, bo za tym idzie fakt, że do tej szkoły trafiają uczniowie
z całej Polski. Dlatego panie Prezydencie namawiam pana do inwestowania w
oświatę. Jestem głęboko przekonany, że oświata może świetnie promować
miasto, tak jak promuje to sport, ale potrzeba większych nakładów finansowych.
Dziękuję bardzo.
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Do pkt 7
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
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 na dzisiejszej sesji uzyskały opinię.
Jeżeli jednak przewodniczący komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania
tych projektów, bardzo proszę, aby przed głosowaniem wpisali się na listę
mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad.

Do pkt 7.1
Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu
Przedmiotowy projekt uchwały zmieniający budżet miasta na 2015 rok
powoduje zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 2 850 245 zł,
z tego zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 379211 zł oraz
zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2471 034 zł, powoduje
również zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o łączną kwotę 2 850 245
zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę l 617 606 zł oraz
wydatków majątkowych o łączną kwotę l 232 639 zł. Dokonuje zmian
w zadaniach inwestycyjnych rocznych do poniesienia w bieżącym roku oraz
zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w 2015 roku. Dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków dochodów oświatowych oraz dokonuje zmian
w dotacjach podmiotowych i celowych w budżecie miasta oraz dokonuje się
zmian w wydatkach na programy i projekty roczne realizowane w 2015 roku ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Deficyt pozostaje na tym
samym poziomie, w związku z tymi zmianami proszę o podjęcie
proponowanych zmian zarówno w budżecie miasta jak i w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2015-2030. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/278/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2015-2030.
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Do pkt 7.2

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2015 rok:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/279/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce
na 2015 rok.
Do pkt 7.3

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Proszę o przyjęcie projektu uchwały, która zmienia dochody wynikające
z nadwyżki środków z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i te środki chcemy przeznaczyć na trzy projekty, a mianowicie:
pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób z problemami uzależnień tj. 50
tyś. zł; 28 tyś. zł na działalność Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki
i Edukacji oraz na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych- 36 tyś. zł. Proszę o akceptację proponowanych
zmian
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/280/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2015.
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Do pkt 7.4

Pani Dorota Polak Dyrektor Wydziału Podatków
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały zakłada wprowadzenie stawek podatku od nieruchomości
ogłoszony w obwieszczeniu Ministra Finansów na 2016 rok zachowując
dotychczasowe stawki preferencyjne w poszczególnych przedmiotach
opodatkowania, które nadal będą niższe o 50 %. W tej chwili pokażę państwu
tabelę ponieważ nie wszyscy z państwa widzieli nasze prezentacje na Komisji
Budżetu i Finansów. Tutaj chciałam państwu pokazać wysokość podatku
nieruchomości na tle innych miast. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra
Finansów na 2016 rok (ja odniosę się do pięciu podstawowych, które mają
największe znaczenie w budżecie i we wpływach z tego podatku), w gruntach są
to grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i tutaj widzimy,
że miasto Kielce, nasze miasto ma najniższą stawkę z pośród miast o podobnej
wielkości (mam na myśli tutaj mieszkańców). Kolejnym jest grunty pozostałe,
również w gruntach pozostałych oprócz, może Rzeszowa, mamy również jedną
z najniższych stawek. W budynkach mieszkalnych mamy najniższą stawkę
oprócz Radomia. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Tutaj zdecydowanie mamy najniższą stawkę podatku, i w budynkach
pozostałych mamy również jedną z najniższych stawek. I w tej chwili pokażę
państwu propozycję wzrostu na poszczególnych przykładach. Przy mieszkaniu
o powierzchni 50 m2, powierzchni gruntów 28 m, wzrost podatku będzie 12 zł
na rok. Propozycja powierzchni domu, budynku o powierzchni 220 m2,
powierzchnia gruntów 1000 m2, byłby wzrost podatku 107 zł na rok.
Przedsiębiorca przy powierzchni budynku 200 m2, powierzchnia gruntów 500
m2, różnica w podatku 565 zł również rocznie. Kolejna propozycja,
przedsiębiorca już zdecydowanie większy, powierzchnia budynku 4 600 m2 ,
powierzchnia gruntów 34000 m2, różnica 15 920 zł rocznie. Szpital
przykładowy, powierzchnia budynku 45 000 m, powierzchnia gruntów 110 000
m2, różnica 12,5 tyś. zł rocznie. I w końcu duża galeria handlowa, powierzchnia
budynku 92 000 m2, powierzchnia gruntów 57 000 m2, zysk 237 400 zł rocznie.
Wzrost podatku według tych proponowanych stawek miałby następujący wpływ
na budżet. Znowu się odniosę do tych pięciu jakby najważniejszych, które mają
największy wpływ właśnie na to, tj. grunty związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej przy wielkości powierzchni jaką mamy dzisiaj
opodatkowaną tj. 10 773 000 m2, tj. l 400 000 zł wpływu. Przy gruntach
pozostałych tj. ponad 12 000 000 m2, wpływ byłby l 442 000 zł. Od budynków
mieszkalnych, gdzie mamy wielkość powierzchni ponad 5 min m2, tu byłby
wpływ 829 000 zł, budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, tutaj największy byłby wpływ, bo 6 700 000 zł, i budynki
pozostałe, które również mają wpływ na wysokość, to jest 642 000 m2 i daje
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nam to 552 000 zł. Ja chciałabym tu państwu powiedzieć jeszcze taką rzecz,
oczywiście zmiana tych stawek spowoduje zwiększenie dochodów do budżetu
o 11 min zł. Pragnę tutaj państwu przypomnieć, że te pieniądze są już ujęte
w budżecie na 2016 rok, i powiem tak, jeżeli państwo zdecydujecie nie podjąć
tej uchwały dzisiaj no to trzeba będzie ciąć z wydatków bieżących, będzie trzeba
ciąć koszty. Wydatki bieżące to są takie, które dzielą się jakby na dwie grupy.
Jedna grupa to jest taka, która gmina musi ponieść, tutaj cięć nie może być
natomiast mamy takie działania nieobowiązkowe w budżecie, są to na przykład
Kluby Seniora, są to Kluby Integracji Społecznej, są to Świetlice
Środowiskowe, są to Mieszkania Chronione, jest to Karta Dużej Rodziny, są to
prace społecznie użyteczne, są to w końcu szczepienia dzieci, młodzieży i
dorosłych, jest to żywienie w szkołach i dożywianie ubogich. Ja bardzo
chciałabym jeszcze tutaj prosić państwa o to, żebyście państwo nie
wstrzymywali się od głosu tylko podjęli uchwałę zgodnie z naszą propozycją.
Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada
Oczywiście temat jest trudny, bo zawsze jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi
o pieniądze, czy w jedną, czy w drugą stronę, i każdy, kto tu jest zainteresowany
od mieszkańca mającego mieszkanie, garsonierę 50 m2, jak to pokazywane było,
lub mający lokal 100, 200 m2 wysokogabarytowych marketach to pewnie by
chciał, żeby te podatki obniżyć i ja to z punktu socjotechniki bardzo rozumiem,
natomiast patrząc na tabelę w porównaniu do pięciu czy siedmiu miast, gdzie
mamy te podatki w stosunku do nich niższe, trzeba sobie zadać pytanie, czy jest
to konieczne? Prezydent Miasta obojętnie, kto nim jest ma zrównoważyć budżet
po stronie wydatków i przychodów. Pytanie jest każdego z nas radnych takie,
czy jest inna możliwość zdobycia tych pieniędzy, tych 11 min zł. Przy czym jak
zauważyliśmy, ci co mają wysokie metraże w supermarketach, marketach to
mają prawie 55% tych dochodów, to jest po stronie tych największych
przedsiębiorców, bo kilkaset tysięcy rocznie. Można szukać wszędzie
oszczędności i każdy radny musi sobie zadać pytanie, czy jest szansa znaleźć te
oszczędności w innych obszarach? Pewnie tak mniejsze lub większe. Trzeba
sobie zadać pytanie jak polityka rządu obecnego (nie obecnego, tylko już
byłego rządu) prowadziła politykę, że na skutek właśnie ich polityki miasto
(wszystkie miasta i samorządy) straciły kupę pieniędzy z subwencji. To miasto
straciło około 17 min zł na skutek błędnych decyzji lub decyzji wymuszonych,
ale nie decyzji, które podjęło miasto. Kolega radny Wołowiec powiedział, że no
w punkcie oświatowym, że dobrze byłoby, żeby dofinansować tą oświatę.
Oświata zajmuje w tym mieście duży procent budżetu. Pytanie jest moje (sam
nie odpowiedział), z czego? Ano mniej więcej pokrywałoby się to, żeby z tych
podatków nieruchomości też jakąś kwotę uszczuplić i dać na oświatę. Zadałem
sobie pytanie już wcześniej wczoraj, przedwczoraj znając tematykę podatku od
nieruchomości, co by było gdyby ta uchwała nie przeszła? Proste, jeżeli nie
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mamy pieniędzy na koncie, to musimy szukać w każdym obszarze oszczędności
i jak powiedziała pani Dyrektor Polak, w obszarze Domu Seniora, i pewnie
w DPS-ach. DPS-y mają (dzisiaj mieliśmy komisję) dobry budżet, ale gdzieś
trzeba tych pieniędzy szukać. Trzeba szukać może w szczepionkach, przeciw
grypie, czy innych dla dzieci. Wszędzie można znaleźć te pieniądze. Trzeba
obciąć. Czy to byłoby dobre posunięcie? Nie. Skoro pewne elementy
ekonomiczne przyniosły pożytek w szczepieniach dzieci, w dobrym, bo Kielce
mają jedne z lepszych warunków w DPS-ach i naprawdę Kielce pod tym
względem przodują w kraju o czym radni wiedzą, to mnie się wydaje, że ci
którzy największe mają dochody, największe obroty w Kielcach, mówię o
marketach, supermarketach i innych płacą prawie 55%, 57%, to jeżeli dziś
podniesiemy podatek od nieruchomości na małych mieszkaniach na przykładzie
50 m2 wśród małych przedsiębiorców nie stanowią to jakiś wielkich kwot, to
myślę, że myślę tak (jeszcze nie jestem pewny nawet jak zagłosuję), bo jeszcze
przeanalizuję sobie pewne rzeczy (pewnie będzie jakaś przerwa) myślę, że
byłoby to mniejszym złem, a niżeli obcinanie tego co już jest dobre. Zasada
generalna jest taka (ja to zawsze mówiłem), jeśli masz coś dobre w firmie,
w szpitalu, w przedsiębiorstwie, w sporcie, to nie należy tego psuć. Jeżeli coś
jest złe, trzeba próbować to poprawiać. Mnie się wydaje, że to nie jest
widzimisię Prezydenta, Prezydentów, Skarbnika, że z taką inicjatywą wystąpili
podniesienia podatku, bo skoro w innych miastach płacą dużo więcej, a my
płacimy w stosunku do nich mniej to pytanie, czy my musimy płacić mniej? Czy
na to jest nas stać? Oczywiście można płacić jeszcze mniej i zaciągnąć kredyt na
takie, czy inne sprawy, które są niezbędne dla tego miasta? Każdy zagłosuje
według własnego sumienia, ale musi głęboko się zastanowić, czy podniesienie
podatku od nieruchomości dla ludzi tych w małych mieszkaniach, małych
sklepikach, niewielkie to są kwoty, będzie lepsze, czy gorsze dla tego miasta?
Radny Rady Miasta Kielce Marcin Chłodnicki
Przede wszystkim najpierw jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
chciałbym państwa poinformować, że opinia komisji w tej sprawie była
negatywna. Stosunek głosów w tej komisji rozłożył się w sposób następujący:
siedmiu radnych z dziewięciu członków tej komisji, siedmiu było przeciwko tej
podwyżce, jedna osoba była za, jedna osoba się wstrzymała. Natomiast już
z tego miejsca jako radny jestem pod wrażeniem w ogóle populizmu, który
przed chwileczką usłyszałem, bo zamiast przeciwstawiać tą propozycję, tą
podwyżkę wydatkom na przykład na luksusowe samochody, klub sportowy,
pastwisko w Obicach (lotnisko w Obicach), to okazuje się, że nie będzie
pieniędzy na seniorów, itd. Naprawdę, od lat, czy miesięcy zastanawiamy się w
Kielcach, co zrobić, żeby zostawali tu młodzi ludzie, żeby ściągnąć inwestora, a
może nie, żeby ściągnąć inwestora, ale może co zrobić też, żeby nasi lokalni
przedsiębiorcy byli wstanie zatrudniać ludzi i się rozwijać. Sądzę, że
podwyższanie podatków nie wszystkim jest całkowitym zaprzeczeniem zasad tej
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strategii, która miałaby doprowadzić do uratowania naszego miasta przed
tragedią, którą wszyscy socjologowie, i statystycy, i wszelkie możliwe analizy
niestety rysują. Ja bym proponował szukać kosztów oszczędności po stronie
funkcjonowania administracji, po wydatkach. Niedawno zaciągnęliśmy kolejny
kredyt, między innymi związany z kieleckimi przystankami, za który trzeba
płacić, prawda? W ostatnim roku również byliśmy świadkami różnych
wydatków, o których już wspomniałem. Do tego też między innymi dołożył
bym kieleckie przystanki. Ja nie wiem, co będzie w przyszłym roku 2016, czy
znowu jakieś absurdalne wydatki się pojawią, no nie chciałbym, żeby te
pieniądze na ewentualne absurdalne wydatki właśnie zostały wyciągnięte
z kieszeni mieszkańców Kielc. Nie zgadzam się również całkowicie z tym, żeby
przyrównywać nasze miasto do innych miast tej wielkości. Sytuacja w Kielcach
jest naprawdę diametralnie różna od tej, która jest w tej wielkości miastach
w Polsce, choćby jak Rzeszów. My naprawdę tutaj w Kielcach zarabiamy
średnio najmniej., Naprawdę tu zamyka się jak najwięcej firm i trzeba robić coś
zupełnie w przeciwną stronę co mogłoby wspomóc mieszkańców Kielc, a nie
obciążać ich i ich kieszeń. Na dodatek chciałbym dodać, że kwoty wyglądają
być może jak pokazuje się kilkanaście zł, sto zł, trzy tysiące zł, nie wyglądają
być może w statystykach przerażająco, natomiast dla tego właściciela sklepu,
który ma 100 metrową powierzchnię sklepu na osiedlu, jednak to jest
przerażające, bo być może to jest te trzy, cztery, tysiące przez, które on będzie
musiał zamknąć ten sklep i jeszcze zwolnić dwie osoby i doprowadzić do
wyrzucenia ich na bruk. Dlatego chciałbym zaapelować do koleżanek i kolegów
radnych o to, żeby dzisiaj zachować się również konsekwentnie w stosunku do
opinii komisji i zagłosować przeciwko podwyżce tych podatków. Bardzo
dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce Katarzyna Zapała
Mój przedmówca dziwił się populizmowi. Ja z przykrością stwierdzam, że też
się dziwię populizmowi dlatego, że tak nie oczekuję od zwykłych mieszkańców
Kielc, by umieli rozróżniać wpływy i wydatki budżetu na majątkowe i bieżące,
tak jednak oczekuję tego od wszystkich radnych, tak więc oszczędności na
poziomie pod tytułem nie wydajmy pieniędzy majątkowych na jakieś tam
przedsięwzięcia, no nie zabezpieczają budżetu w tej formule, o której Prezydent
mówi, czyli w tych wydatkach bieżących, a o tym mówimy i musimy bardzo
poważnie o tym porozmawiać. Szanowni państwo ja również jestem przeciwna
takiej formule podnoszenia podatków. A system powinien być absolutnie
przejrzysty i prosty, więc propozycję radnych pod tytułem, abyśmy w przyszłym
roku dopracowali pewne wyjątki dla mnie nie wchodzą w ogóle pod rozmowę,
bo stwórzmy system prosty. Natomiast na co chciałabym państwu zwrócić
uwagę, a przede wszystkim służbom Prezydenta to ten fakt, że otóż mamy rok
2015. Ten rok to jest rok, kiedy zakończyło się bardzo dużo inwestycji różnego
rodzaju w infrastrukturę, i to dobrze, to jest dobre dla mieszkańców. Natomiast
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w tym samym czasie, i poprzez to, że te inwestycje się kończą podnosi się inna
opłata, nie podatek od nieruchomości, od użytkowania wieczystego i tu widzę
zagrożenie, pewną eskalację kosztów, które nagle pojawią się dla
przedsiębiorców w 2016 roku. Jedno, że podniesienie opłaty od wieczystego
użytkowania, a to są wpływy właśnie do budżetu miasta i właśnie te, których
poszukujemy i proszę mi wierzyć, że nowe wyceny nieruchomości, czy one są
własnością, czy one są z tytułu właśnie użytkowania wieczystego, te nowe
wyceny powodują, że jeżeli przedsiębiorca (duży, średni) zapłacił w 2015 roku
100 tysięcy zł takiej opłaty, to w 2016 zapłaci 200 tysięcy zł. Do tego dodamy
mu jeszcze podniesienie podatku od nieruchomości, tak więc szanowni państwo,
panie Prezydencie rozmawiamy dzisiaj bardzo poważnie o tym, że musimy
znaleźć źródła dochodu tak, by zabezpieczyć wydatki bieżące i to jest bardzo
ważne i o tym musimy rozmawiać, ale nie róbmy tego w formule eskalacji
nagłej kolejnych kosztów na rok 2016, więc proponuję abyśmy oczywiście
dzisiaj przedyskutowali propozycję pana i innych, wysłuchali też radnych, ale ja
proszę o merytoryczną rozmowę. Jeżeli mówimy o wydatkach bieżących to
mówmy o wpływach też na te wydatki bieżące, a nie o inwestycyjnych, no bo to
nie ma znaczenia. Nie przeniesiemy pieniędzy z przystanków, czy z Korony na
przedszkola, czy szkoły, no na litość boską, nie, więc porozmawiajmy
merytorycznie. Uważam, że dzisiejsze głosowanie zakończy się oczywiście
fiaskiem propozycji Prezydenta, ale nie jest to wynik mojej niechęci do
rozmowy, czy do analizy propozycji, bo ja rozumiem konieczność podniesienia
podatków. Uważam, że w najmniejszej formule dotyka to osoby, które są
mieszkańcami Kielc to znaczy od nieruchomości mieszkaniowych i to jest
podatek o którym należy na pewno rozmawiać. Natomiast naprawdę
zastanawiam się nad sensownością obciążania przedsiębiorców, raz
podwyższeniem wartości nieruchomości i przez to opłat, które za tym idą, dwa
nakładanie na nich dodatkowego podatku. Może w przyszłości będzie to
możliwe, ale dzisiaj ponieważ podatki to również jest sposób, aby kreować
miasto i sytuację życiową mieszkańców uważam to zbyt wczesne, jeżeli chodzi
0 podniesienie podatków dla przedsiębiorców, dlatego że ten podatek i te opłaty
od nieruchomości szanowni państwo, nie kto inny, jak de facto w ostateczności,
1 tak zapłacimy wszyscy my mieszkańcy Kielce, bo to one się będą składowymi
cen za wynajem powierzchni biurowych, powierzchni na sklepy, potem to
będzie składowa cen poszczególnych produktów, dlatego rozmowa na temat
podniesienia podatków, czyli całego de facto dzisiaj systemu podatkowego
Miasta Kielce musi się odbyć nie przez dwa tygodnie, narzucając li tylko wolę
służb Prezydenta, ale może warto zrobić na ten temat dyskusję bardziej szerszą
ze wszystkimi radnymi i wypracować system, który pozwoli nam zabezpieczyć
wydatki bieżące, ale zachowując atrakcyjność dla przedsiębiorców naszego
miasta. Dziękuję.
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Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji
Ja chciałem tylko odnieść się do tych uwag dotyczących opłat za użytkowanie
wieczyste. Ja wiem, że te opłaty w skali całego kraju i ich aktualizacja to jest
takim dyżurnym chłopcem do bicia, tylko proszę zwrócić uwagę, na jedną rzecz,
jeśli chodzi o przedsiębiorców to ponad 90% przedsiębiorców, którzy są
użytkownikami wieczystymi są po pierwsze na gruntach Skarbu Państwa, nie na
gruntach samorządowych i to wszystkie samorządy są naciskane bardzo mocno
przez administrację rządową, zresztą słusznie po to, aby zaktualizować opłaty
i zwiększać dochody budżetu państwa, to po pierwsze, natomiast jeśli chodzi
0 gminę to na gminie jest z kolei odwrotna sytuacja, bo 90% użytkowników to
są użytkownicy gminy, osoby fizyczne i tam od momentu, kiedy opłaty zostały
zaktualizowane 5 do 7 lat temu, zresztą w całej Polsce i nastąpił wzrost opłat
skokowy to na chwilę obecną prowadzone aktualizacje dają już efekt znikomy,
dlatego naprawdę tutaj to wydaje mi się, że to chyba nie jest odpowiedni
argument ponieważ, to trochę inaczej wygląda jeśli chodzi o przedsiębiorców.
Warto jeszcze podkreślić, że trzeba pamiętać, że wszyscy zwracają tak bardzo
uwagę, że te nieruchomości będące jak wspomniałem własnością Skarbu
Państwa. Każdy mówi, że ja tu będę mówił trochę w obronie interesów Skarbu
Państwa, bo Prezydent też jest starostą w Kielcach i jest odpowiedzialny za
zarządzanie tym zasobem. Te nieruchomości zostały praktycznie oddane 20, 25
lat temu wtedy, kiedy szedł tak zwany proces uwłaszczeniowy za pół darmo
więc naprawdę to, że ktoś musi ponieść teraz trochę większe opłaty w ciągu
ostatnich 7, czy 8 lat, to nie jest tak do końca moim zdaniem uzasadnione
1 podnoszenie tego jako argument negatywny. Dziękuję uprzejmie.
Radna Rady Miasta Kielce Katarzyna Zapała ad vocem
Ja się absolutnie zgadzam z dyrektorem Pietrzykiem. Absolutnie ma rację i
oczywiście jest to opłata, która dotyczy całego kraju natomiast proszę pamiętać,
że jeżeli nawet są to nieruchomości Skarbu Państwa to z takiej opłaty, która
rocznie na przykład wynosi, żeby prosto liczyć np.100 tysięcy zł, bo ja taki
przykład po prostu znam, tak? Bo to są przedsiębiorcy z którymi rozmawiałam.
100 tyś. zł. to miasto dostaje rocznie 25 tyś. zł, no bo 25%. I teraz jeżeli tak
było w 2015, to przekładając to na 2016, jeżeli ten właśnie przedsiębiorca
zapłaci teraz już 200 tyś. zł, bo to będzie dwukrotność, bo więcej już być nie
może, przecież musi zapłacić więcej, żeby byłą jasność, więc jeżeli to jest 200
tyś. zł to znaczy, że miasto dostanie z tego 50 tyś. zł, więc są to też te wpływy,
które w 2016 roku będą większe niż wpływy w 2015 roku, i które będą mogły
być przeznaczone na wydatki bieżące, dlatego ja proszę o to, żebyśmy bardzo
dogłębnie przeanalizowali system podatkowy Kielc i skonstruowali go tak, by
on był tym, który by inspirował do rozwoju miasta, a nie pójść na najprostsze
rozwiązanie. Podnieśmy wszystkie podatki, a potem może będziemy się
zastanawiać nad jakimiś ulgami, bo najgorszą rzeczą dla systemu podatkowego
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w moim przekonaniu, który niszczy system podatkowy to jest właśnie różnego
rodzaju odstępstwa, ulgi itd. Stwórzmy prosty system podatkowy, który pozwoli
nam rozwijać miasto i będzie zabezpieczał przedsiębiorców, mając w głowie, z
tyłu głowy jeszcze ten drobny fakt, że ilość inwestycji tak dobrych dla Kielc, ale
powoduje wzrost kosztów prowadzenia przedsięwzięć i w ogóle funkcjonowania
w mieście, a bo są zamknięte ulice, ale w ostateczności również fakt, że po
prostu nieruchomości podnoszą swoją wartość.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Krzysztof Adamczyk
Szanowni państwo, powiem dlaczego jestem przeciwko, dlaczego jestem na nie
podwyższeniu podatków. Po pierwsze rankingi, które na okrągło, gdzieś tam
pokazywane są, które śledzimy, czytamy pokazują, w którym miejscu jest nasze
miasto, stolica województwa, są to oczywiście miejsca absolutnie końcowe,
ostatnie, przedostatnie to znaczy, że mamy duży problem jeżeli chodzi
o gospodarkę. Nasze firmy naprawdę odczuwają skutki kryzysu gospodarczego,
to widać. Przedsiębiorcy głośno mówią, że część z nich stoi na skraju, dochody
są niewielkie, zyski podobnie. Dzisiaj fundując im podwyżkę skazujemy je,
część z tych firm mimo, że to jest niewielkie, dla niektórych naprawdę każda
złotówka się liczy, skazujemy na niebyt, na upadek, dlatego jestem na nie. Po
drugie mówimy o zatrzymaniu młodzieży w Kielcach, chcemy, żeby młodzież
tu została, tu się rozwijała, nie wyjeżdżała, nasze miasto umiera. Jeżeli chodzi
o demografię na potęgę się wyludniamy, i czy to jest argument, który
zatrzymuje młodzież w Kielcach? Czy to jest argument, który pozwoli tu zostać,
zakładać firmę, czy przedsiębiorstwa? Na pewno, nie. Dlatego nie, ponieważ
uważam, że ta podwyżka zatrzyma tzn. kolejna fala młodych ludzi na podstawie
tego będzie chciała to miasto opuścić. Po trzecie jak wytłumaczyć tym
przedsiębiorcom na Sienkiewicza, część, tą podwyżkę? Te firmy dzisiaj
odczuwają naprawdę i to bardzo mocno, to co się dzieje na rynku, część firm już
widzimy sami upadło, nie robimy nic dla przedsiębiorców z centralnej części
naszego miasta, tej wizytówki naszego miasta jaką jest ulica Sienkiewicza,
dlatego uważam, że nie. Proponowałem coś dla nich zrobić, zaproponowałem
godzinną strefę parkowania, bezpłatną, która by spowodowała to, że jakaś tam
szansa, nadzieja, żeby się można lepiej rozwijać była. Na poziomie już biura
prawnego zostało to obalone, odrzucone. Ja wrócę do tego uważam, że ta
godzina jest taką szansą dlatego tu w ten sposób szukajmy pomysłu jak tym
firmom pomagać, a nie podwyższając podatki. Tak, że uważam, ze na ten
moment po prostu nie ma takiej możliwości, uważam, że musimy szukać, gdzie
indziej tych oszczędności. Myślę, że one są jakby dobrze ten budżet przepatrzeć,
poszczególne wydziały, poszczególne sektory na pewno by udało się znaleźć,
tak, że na dzień dzisiejszy nie ma zgody na podwyżkę podatków.
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Radny Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Ja bardzo krótko, bo swoich argumentów używałem na dwóch ostatnich
Komisjach Budżetu i Finansów, wspominałem głównie o tym jak przedsiębiorcy
kieleccy są traktowani w mieście. Zwłaszcza w przypadku, podawałem wiele
przykładów dotyczących remontów ulic, tak, że o tym szerzej mówiłem,
mówiłem również o swego rodzaju niedoinwestowaniu w peryferie miasta.
Ja chciałem tylko ogólnie powiedzieć, że radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość
nie obowiązuje nikogo dyscyplina klubowa, każdy zresztą wyrazem każdego
głosu, każdego radnego będą wypowiedzi moich kolegów radnych, które
nastąpią pewnie za chwilę. Tak jak wspomniałem nas nie obowiązuje dyscyplina
klubowa, ja osobiście będę głosował przeciwko tej uchwale. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś
Ja powiem tak, ta dyskusja bardzo krótka, bo tak naprawdę dwutygodniowa,
no na tą chwilę nie przekonała mnie do zasadności podjęcia takiej decyzji.
Widzę tutaj jakby kilka problemów. Po pierwsze podnosimy stawkę
maksymalnie to jest do takiego poziomu do którego możemy podnieść zgodnie
z ustawą. Po drugie wydaje mi się, że nie zostały przeanalizowane wszelki
możliwości oszczędności w wydatkach bieżących, które by tę podwyżkę jakby
zatrzymały. Tutaj padają argumenty, że zamkniemy kluby seniora, że
ograniczymy pomoc socjalną, że no wiele takich rzeczy szczepienia, które się
robi dotychczas będą musiały być zatrzymane, no jest jeszcze chyba kilka
innych możliwości, które można by było wykorzystać niekoniecznie właśnie
idąc w tą sferę, którą no łatwo sprzedać jako taką, nie chciałbym powiedzieć
przykrywkę, ale też wypowiedzi na zasadzie nie zwiększamy podatków, no to
zabieramy seniorom, no to myślę, że nie tędy droga i jest jeszcze wiele
możliwości uważam istnieje. Tutaj nie możemy podejmować pochopnych
decyzji stąd moje wątpliwości. Jest jeszcze inna sprawa, która też jakby ma
odzwierciedlenie w tym co tej chwili robimy i o tym właśnie chcę powiedzieć.
Wczoraj w expose pani Premier Beaty Szydło, mówiła dużo o wspieraniu
średnich i małych firm. Dzień po tym expose Rada Miasta Kielce podnosi
podatki no właśnie dla tych średnich i małych firm. To jest zły znak, to jest złe
przesłanie. Ja bym po prostu tego nie robił. Dlatego mówię, mam duże
wątpliwości i najprawdopodobniej będę głosował przeciw. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce Katarzyna Zapala ad vocem
Ja chciałabym się odnieść do tej sytuacji, bo nie wiem panie radny, czy pan wie
o tym, że pana ugrupowanie i Rząd proponuje podniesienie podatków, który
bezpośrednio wpłynie na ceny w sklepach, z których najczęściej mieszkańcy
Polski korzystają, ale ja rozumiem pana troskę o mieszkańców Kielc, tym
bardziej doceniam te słowa. Dziękuję.
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Radny Rady Miasta Kielce Jacek Michalski
W swoim imieniu, tak jak powiedział pan Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości Dariusz Kozak, że każdy radny będzie podejmował zgodnie
ze swoim sumieniem decyzje jak głosować. Przed chwilą zostało powiedzianych
wiele słów, w tym między innymi słowa Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Finansów pana Marcina Chłodnickiego, które uważani, że taką skalę
populizmu jaką on tutaj posiał, to naprawdę brakuje chyba osób, żeby mogły
można było powiedzieć tak przekazać, to co było mówione o podatkach. Jestem
zdania i to jest moje stanowisko, pewnie kolega siedzący obok mnie radny
Tadeusz Kozior też się w tej sprawie wypowie. Moim zdaniem te podwyżki
podatków powinny być w autopoprawce zniwelowane do rzędu 50% i wtedy
można będzie o tym rozmawiać i rozważę swoje stanowisko w dalszej części
głosowania, będzie od tego uzależniony mój głos. Nie można mówić nie, bo nie
i dziwię się, że właśnie Przewodniczący Komisji Budżetu, wypowiada się na nie
a nie proponuje w zamian innego rozwiązania a korzystając z tego miejsca
chciałbym się zwrócić do pana Prezydenta, panie Prezydencie wnoszę o to, aby
ograniczyć wydatki na budowę ścieżek rowerowych, bo też zdanie mieszkańców
jest takie, że wydaje się pieniądze, a bardzo mała liczba osób z tego korzysta, są
to plany aż sięgające, tam gdzieś do 2017 roku, są to znaczne wydatki, jeśli
będzie trzeba na piśmie takowe na piśmie złożę. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce Robert Siejka
Najłatwiej jest jednak być populistą, bo z jednej strony łatwo jest zdobyć
poklask mieszkańców mówiąc, że absolutnie nie, ani złotówki podwyżki tego
podatku od nieruchomości, nie zgadzamy się. Z drugiej jednak strony wcześniej
na innych sesjach, na komisjach żądać wydatków bieżących miasta na wiele
spraw bardzo potrzebnych mieszkańcom, i w różnych dziedzinach, a to
w oświacie, a to w kulturze, w sporcie, i wielu, wielu innych. Ja populistą już
dawno temu przestałem być, dlatego mój głos dzisiaj postaram się potraktować
jako głos w miarę rozsądny, aczkolwiek z pewnymi uwagami do działań
podejmowanych przez pana Prezydenta i służb jemu podległych. Panie
Prezydencie, no pierwszy raz w historii naszego miasta zdecydowano się iść tak
naprawdę po bandzie i zaproponować nam maksymalny wymiar stawki, jaki
dopuszcza Minister Finansów, nigdy wcześniej to się nie zdarzało i to nie
dobrze. To nie dobrze dlatego, że trzeba patrzeć również obiektywnie na inne
czynniki, które są bardzo istotne. O tym już wcześniej koleżanki i koledzy radni
wspominali. Ja przypomnę, czyli o tym że jednak mieszkańcy Kielc i naszego
województwa zarabiają statystycznie najmniej w tym kraju i ta średnia płaca jest
niska, więc jesteśmy społeczeństwem mało zamożnym. Musimy również patrzeć
na te rankingi atrakcyjności inwestycyjnych, gdzie Kielce niestety, ale też
w niechlubnej końcówce tych rankingów zawsze się znajdują, a właśnie polityka
fiskalna miasta również jest jednym z elementów, który pozwala przyciągać
inwestorów i pozwala nam na rozwój przedsiębiorczości w danym mieście. Nie
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możemy też zapominać o tym, że co roku notujemy spadek dochodów z tytułu
udziału naszego miasta w podatkach CIT i PIT. To świadczy o jednak kiepskiej
kondycji naszych przedsiębiorców i o tym, co roku zwłaszcza przy uchwale
absolutoryjnej mówimy. Na to wszystko trzeba patrzeć. No i wreszcie
największy udział, jak tutaj pani Dyrektor Polak była uprzejma wskazać, w tych
wszystkich podwyżkach (proponowanych podwyżkach) będą mieli jednak
kieleccy mali i średni przedsiębiorcy, bo jeśli chodzi o te galerie handlowe, no
to będą wpływy z tego co ja szybko sobie tutaj przeliczyłem na poziomie nie
wiem pół miliona, może półtora miliona zł, a jednak ponad te sześć milionów to
poniosą te koszty mali i średni przedsiębiorcy, którzy tak naprawdę decydują
0 kondycji finansowej naszego miasta, bo to oni tworzą miejsca pracy, to oni
płacą podatki, i o nich powinniśmy zadbać. Ja trochę mam pretensje o to, że te
propozycje maksymalnych stawek podatkowych nie były wcześniej
konsultowane, tak naprawdę, bo na Komisji Budżetu i Finansów w zeszłym
tygodniu pani Skarbnik przyniosła gotowy projekt, ja sobie wyobrażam tak, że
to właśnie Komisja Budżetu i Finansów powinna być partnerem dla służb
finansowych dla pana Prezydenta do tego, żeby takie rozmowy na temat
propozycji podwyżki podatków od nieruchomości, bo ja jej nie neguję w
całości, że ona jest potrzebna, bo potrzeby też rosną i wszyscy, którzy rozsądnie
na to patrzą, zdają sobie z tego sprawę, tylko trzeba to robić trochę inaczej,
1 myślę, że taki kompromis i rozmowy przede wszystkim, i z radnymi, i z
przedsiębiorcami przed podejmowaniem takiej decyzji są bardzo istotne i bardzo
ważne i tego po prostu brakło. Ja kilka dni temu pytany o scenariusz co się
będzie dalej działo przewidziałem ten scenariusz następująco, że większość rady
nie zgodzi się dzisiaj na taki kształt proponowanej podwyżki, przewidziałem
i mówiłem również o tym, że za chwilę zacznie się straszenie, że będziemy ciąć
właśnie z tych kosztów, o których pani Dyrektor Polak już wcześniej
powiedziała, wiec to bardzo szybko się zaczęło, już nie mówię, o tym, że prosi
nas pani Dyrektor o to, żeby się nie wstrzymywać od głosu, to dla mnie jest nie
zrozumiałe i trochę dziwne. Każdy radny podejmuje decyzję we własnym
sumieniu i dalsza część tego scenariusza w mojej ocenie będzie wyglądała tak,
że dzisiaj jeśli rada tego nie przyjmie to pan Prezydent najprawdopodobniej
będzie dążył do kolejnej sesji nadzwyczajnej, bo czas goni i wiemy o tym, jeśli
nie podejmiemy takiej decyzji w określonym czasie to będziemy mieli
przypadek taki jak 3 lata temu, albo te podatki podwyżki podatków nie wejdą w
przyszłym roku i do tej nadzwyczajnej sesji potrzebne są rozmowy, kompromis,
i inne propozycje. Na pewno nie maksymalnej stawki podwyżki podatku od
nieruchomości. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada ad vocem
Zabiorę krótko głos. Pan Marcin Chłodnicki powiedział o populizmie. To nie
jest populizm, ja zawsze we wszystkim szukam jakiejś logiki i na szczęście mi
się zawsze to udawało. Na pewno nie ma na przykład logiki w tym, że i pan,
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i Adamczyk, nie ma mojej zgody. Wy tu nie stanowicie całej rady. Nie ma
2igody wystarczy mojej, żeście się ogłosili Prezydentami obydwaj, szukacie PRu, szukacie populizmu, bo ludzie lubią takie hasła, prawda. Nie dam, prawda nie
dawać, bo ja tak uważam, że nie dawać. Można to spokojnie wywarzyć. Na
pewno jest populizm w tym, że wysyłaliście tysiące SMS-ów i zajęliście
pierwsze miejsca obydwaj, jako najlepsi radni, a ja uważam, że jesteście
radnymi bardzo przeciętnymi, i nie róbcie z siebie wariatów, i z radnych
2; tymi prawda SMS-ami, bo to jest po prostu nie przyzwoite. Mam taką
propozycję panie Prezydencie, zadamy sobie pytanie, a co by było, gdyby te
podatki od nieruchomości, wszystkie podatki, były po maksymalnej stawce tak
jak jest w ustawie? Nic by nie było. Nikt by nie wiedział prawda, zapomniał by
o tym , że były takie uchwalone, nie było potrzeba gdyby te podatki były parę
lat wcześniej takie jakie są teraz proponowane, to by wszyscy powyjeżdżali z
tych KielcY? Nie, kto ma wyjechać to wyjedzie, Miasto jest w trudnej sytuacji,
szukajmy logiki. Proponuję dać pod uwagę
wszystkim radnym i panu
Prezydentowi, żeby dzisiaj odłożyć, przedyskutować jeszcze w klubach, szukać,
może szukać w dużych marketach tych podatków, prawda, żeby one wpłynęły,
może niższe dla innych grup, które są najbardziej nazwijmy to (nie
poszkodowane) ale najbardziej obciążone. Szukajmy jakiegoś rozwiązania,
który by dało zadowolenie wszystkim.
Radny Rady Miasta Kielce Marian Kubik
2'awsze tak jest, że jednak każde podniesienie podatków, no to są jakieś sytuacje
kontrowersyjne, wcale się nie dziwię temu. Ja osobiście uważam, tutaj było
sporo powiedziane na ten temat, jeżeli chodzi o tak jak tutaj Jasiu powiedział
c uże sklepy, hipermarkety, też jestem za tym, że tutaj należy podnieść i to co
koleżanka Zapala powiedziała, a propos propozycji podniesienia podatku od
przychodu, to jest słuszne, no to już Węgry zrobiły i to jest słuszne dlatego, że
r ie wiem, czy pani Kasia wie, że oni nie płacą żadnego podatku dochodowego
a ja płacę. Mam małą księgarnię, ale płacę , a inni nie, bo im po prostu wychodzi
strata. I to jest w większości sklepów hipermarketów. W związku z tym w jakiś
sposób trzeba te podatki ściągnąć i dlatego jest propozycja, powiedzmy o te
podatki z przychodu natomiast nie jest to prawdą, że zaraz oni podniosą ceny,
r o to jak podniosą to do nich nikt nie przyjdzie, pójdzie do innego a sklepy tego
typu co my mówimy teraz o małych sklepach się rozwiną i ludzie zaczną
chodzić do tych sklepów, tak, że tutaj się nie ma co się obawiać bo to jest taki
p opulizm, tego nie lubię, bo mnie się wydaje, że od dawna się to mówi, a wcale
na Węgrzech nie wzrosły te ceny, niektórzy się mieli wyprowadzać, nie
v/yprowadzili się, także to jest nieprawda, tylko my jeżeli jakiś przedmiot jest u
ras to my powinniśmy podatki ściągać i tak powinno być i słusznie to jest, że
tak ma być. Natomiast co do tego podatku, jest to tak fakt ja mam można
powiedzieć też pewne obawy co do mniejszych przedsiębiorstw mimo, że
powiedzmy to są mniejsze powierzchnie, no być może jest to kwota stosunkowo
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też jeśli chodzi o powiedzmy ilość złotych jest mniejsza, nie taka co mówił
radny Chłodnicki. Nie wiem skąd on to wziął chyba z kosmosu. Pewnie mniej
więcej tak pan wziął, jak w ciągu pięciu minut przed dwunastą nastukał 100
punktów, nastukał na najlepszego radnego tak, że wie pan. Ja tego nie
obserwowałem, ale ktoś mi to mówił, tak, że tutaj to niech pan troszeczkę
bardziej patrzy na to. Natomiast tak jak mówię, że no tutaj jest to problem co do
tych mniejszych firm, natomiast tutaj co do większych, tu bym się nie wahał
absolutnie jeśli chodzi o podatki, być może z uwagi na to, że te podatki są zbyt
wysokie, tzn. podnosimy ta maksymalną, być może należałoby się zastanowić
dlaczego tak jest, z tego co ja wiem, to wydaje mi się, że przez jakiś czas nie
były podnoszone te podatki, i być może teraz jest ta propozycja pana Prezydenta
i służb. Moi koledzy to też są tacy no fajni, bo jeżeli kolega Karyś mówi, że tu
bardzo dba o małe przedsiębiorstwa, bo pani Premier Szydło tak mówiła, tylko
nie wie o tym też, że mówiła też o najbiedniejszych, dlaczego mam nie wierzyć
na przykład panu Prezydentowi, rzeczywiście (Ja nie mówię, że wszystkie
pieniądze ale gro) gro tych pieniędzy właśnie pójdzie na te cele społeczne. Ja to
wierzę, że na pewno tak jest bo to są te pieniądze, które mogą iść na cele
społeczne, i w związku z tym, też pani Premier mówiła właśnie o tych
najbiedniejszych i o tych celach społecznych, tak, że tutaj już trzeba brać, jak
już bierzemy to wszystko, a nie bierzemy tylko małe przedsiębiorstwa, nie
robimy to co mnie się podoba, tylko mówimy tu ogólnie, tak, że no tak jak
mówię tutaj jeszcze, by warto tak jak kolega Gierada powiedział, żeby się nad
tym zastanowić, czy rzeczywiście jest taka możliwość, bo tego nie wiem,
powiedzmy te małe firmy miały trochę mniejsze obciążenie no ale, w każdym
bądź razie należałoby się zastanowić, no ja podejmę decyzję, tak jak ja uważam.
Dziękuję bardzo
Radna Rady Miasta Kielce Katarzyna Zapała ad vocem
Ja się odniosę do takiego powiedzenia jak ktoś nie usłyszy to sobie dopowie, jak
ktoś nie zrozumie, to sobie dopowie. Ja nie mówiłam o podatkach, od galerii
handlowych, czy supermarketów, bo akurat propozycja Prezydenta w tej materii
bardzo mi się podoba. Ja proszę pana radnego mówiłam o przedsiębiorcach,
którzy prowadzą na przykład: budynki w których wynajmują powierzchnię, na
przykład hale produkcyjne, na przykład tego typu zjawiska przedsiębiorczości i
które się mieszczą przy nowo wybudowanych drogach i teraz ja powiem panu
dokładnie o co chodzi? Otóż, jeżeli taka droga została na przykład wybudowana,
załóżmy jest nowa, super ekstraklasy i to jest świetnie, że taka jest w Kielcach,
ale to też dla tej osoby, która ma tą nieruchomość oznacza podniesienie jej
wartości, ona cały czas używa tej nieruchomości tak samo, ale wartość jej
wzrasta, więc i opłaty od tej wartości wzrastają. Panie radny zapraszam na
przerwie ja wszystko wyjaśnię.
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Radny Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki
Bardzo mi się podobają wypowiedzi radnych, którzy mówią o tym, że trzeba
szukać pieniędzy, gdzie indziej, a nie tu. A bo powiem, że pieniądze, to nie są
grzyby, które się znajdują w lesie, tylko pieniądze się po prostu zarabia. Po
pierwsze zarabiają je przedsiębiorcy, po drugie miasto ściąga zgodnie z ustawą
daninę od tych przedsiębiorców, i to nie jest szukanie pieniędzy, tylko to jest
zarobek. To są pieniądze, które wpływają do budżetu, albo nie wpływają, więc
wydaje mi się myślę, że ta nomenklatura trochę się mija z rzeczywistością.
Wypadałoby również, chociaż już jestem przyzwyczajony przez ostatni rok,
żeby Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów nie mylił dochodu z
przychodami, wydatków bieżących z wydatkami majątkowymi, dochodów
majątkowych z dochodami bieżącymi, żeby znał również kardynalną zasadę, że
wydatki bieżące można pokrywać wyłącznie dochodami bieżącymi, więc nie
może być tak, że szuka pieniędzy w dochodach majątkowych, czy w majątku
i chce je przełożyć na wydatki bieżące, bo to jest zakazane ustawowo i nikt
takich operacji nie zrobi nawet jakby bardzo pan Chłodnicki tego chciał.
Proponowałem na Komisji Budżetu i Finansów, by rozważyć możliwość
wprowadzenia programu, który będzie promował przedsiębiorców, którzy będą
starać się, czy będą stwarzać nowe miejsca pracy. W zamian za to będą na
przykład otrzymywać decyzję o zwolnieniu z podatku lub też o obniżeniu
podatku na konkretnych zasadach. Takie programy funkcjonują w innych
miastach, również w tych, które były pokazywane przez panią Dyrektor na
slajdzie i myślę, że to by był krok w dobrym kierunku. Kolejna rzecz, która
według mnie powinna być uregulowana, myślę, że no w tym momencie
rozumiem, że nie można tego zrobić, ale w najbliższej przyszłości to w tym
programie również powinno się uwzględnić sytuację, w której miasto lub
jednostki organizacyjne miasta, które będą prowadziły inwestycje drogowe w
bezpośrednim, sąsiedztwie tych działalności gospodarczych, które będą wtedy
obciążone trudnościami lub też uniemożliwi im to normalną działalność, żeby za
rok taki były potraktowane te nieruchomości jako pozostałe, czyli takie których
się nie zarabia, a od których się podatek odprowadza, wtedy to jest znacząco
mniej, bo wychodzi 20 parę zł za działalność gospodarczą, a 7 z groszami za
pozostałą działalność, i parę jeszcze innych propozycji, które zgłaszałem na
Komisji Budżetu i Finansów. Ja rozumiem, że to jest jednak późna pora i nie
można pewnych rzeczy w tej chwili wprowadzać, bo trzeba konsultacje za
każdym razem dokonywać w Urzędzie Kontroli Konsumentów i to są ustawowe
terminy i byśmy się nie wyrobili do końca roku, ale taka perspektywa działania
w tym kierunku, to bym oczekiwał, żeby od urzędników pana Prezydenta tutaj
padła. My przy okazji jak robimy, czy mamy zrobić ruch w kierunku
podwyższenia podatków. Chciałbym również przypomnieć, że nie jest sztuką
inwestować i wybudować różnego rodzaju instytucje, budynki, które mają
potem służyć mieszkańcom, bo są też takie sytuacje i one są normalne, że z
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wydatków majątkowych, z których się korzysta, żeby wybudować coś. Potem
trzeba znaleźć jak to niektórzy radni mówią, mieć pieniądze na utrzymanie tego
i to już są wydatki bieżące. I takich od ostatniej podwyżki podatku obiektów w
Kielcach wybudowano sporo, mam na myśli jednostki oświatowe, mam na
myśli jednostki pomocy społecznej, które potrzebują pieniędzy na utrzymanie.
Radny Rady Miasta Kielce Marcin Chłodnicki
Dziękuję koleżankom i kolegom za tą dużą liczbę cytowań i odniesień. Ja
odbieram je tylko pozytywnie, są dla mnie miarą wagi tego problemu i tak
naprawdę chciałbym zabrać głos w tej sprawie, żeby wskazać również kolejne
miejsce, w którym tych pieniędzy można poszukać, bo dzięki tej ilości odniesień
faktycznie dziękuję wam i zastanowiłem się nad tym jeszcze głębiej. Proponuję
również poszukać oszczędności w kwestiach związanych z umorzeniami
podatków szczególnie od firm. Zgodnie z kompetencją Prezydent według
własnego uznania może umarzać takie podatki od firm. Proponuję w tej kwestii
właśnie to przeanalizować, to jest rocznie ponad 4 min zł. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Jarosław Machnicki
Miałem się dzisiaj nie odzywać, ale poleciało grubo i wysoko. I Węgry się
pojawiły, i expose podobno bardzo bogate, niektórzy dopatrywali się i cieszyli,
kiedy usłyszeli jedno zdanie do bardzo dużych sfer, ale to nie o tym mowa.
Szanowni państwo, my jednak odbądźmy dużą debatę, dużą dyskusję związaną
nie tylko z podatkami. Zerknijmy w to ile podmiotów gospodarczych w
Kielcach w tym roku się zamknęło. Ja nie wiem o wszystkich, ale idąc ulicami
widać. A tu restauracja, a tu sklep, a tu coś jeszcze jest coś do wynajęcia, czyli
ilu odpada co roku tych, którzy płacą podatki zostawiają tutaj podatki, ile miejsc
pracy rocznie wygaszane jest w Kielcach, a to z tego powodu, że na przykład,
jest duża niedostępność do centrum miasta, a przedłużające się remonty bez
wsparcia dla tych przedsiębiorców powoduje, że oni po prostu zamykają swoją
działalność, i ja myślę, że zacznijmy od tego teraz tak, jeżeli szukamy pieniędzy
na szybko to pomyślmy jak zbudować system na przyszłość. Kielce od lat nie
uruchamiają terenów inwestycyjnych, terenów mieszkaniowych, ościenne
gminy wyłowiły z Kielc ludzi z pieniędzmi, oni tam wyszli, tam wybudowali
swoje domostwa, tam płacą podatki, przerejestrowali firmy, ja myślę, że brak
pomysłów w Kielcach na to jak utrzymać Kielczan w Kielcach, ja już nie mówię
0 tych, którzy wyjeżdżają poza granicę Państwa, tylko poza granicę miasta
1 tutaj ubywa nam pieniędzy. W wielu miejscach mieszkańcy proszą
o uwolnienie terenów, to następuje wyjątkowo powoli. O pomyślenie, aby te
tereny dozbroić, aby mogły pójść tam inwestycje mieszkaniowe, nie
wielomieszkaniowe, tylko inwestycje, bo dzisiaj część ludzi dojrzało już do
tego, że chcą wybudować sobie dom. Czym będzie różnił się domek
wybudowany w Kielcach na przykład w Posłowicach, od domku
wybudowanego w podobnym systemie w Bilczy, dlaczego ludzie poszli do
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Bilczy, a nie zostali w Kielcach? Odpowiedzi są bardzo proste ja myślę mili
państwo, że zarzuty populizmy, czegoś jeszcze, nie. Siądźmy do rozmowy
0 przyszłości tego miasta, o tym co można zrobić jak najszybciej, aby zatrzymać
tutaj młodych ludzi, a może nie tylko młodych, tych w średnim wieku, którzy
mając pewien kapitał chcieliby się związać z tym miastem w sposób trwały. Nie
czekajmy, nie patrzmy dalej jak to miasto się wygasza. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada ad vocem
Nie wiem skąd pan Chłodnicki wziął 4 min zł, że Prezydent umorzył podatków,
nie wiem, może jest tyle? Ale nie może Przewodniczący Komisji Budżetu i
Finansów mówić, że Prezydent ma uprawnienia sam sobie umarza jak chce, to
znaczy co? Tak umarza, w ogóle nie analizuje, tylko umarza swoim znajomym,
prawda? Chyba to nie jest tak, no nie można Prezydenta posądzać o to, że jest
taki głupi, prawda i że będzie robił żeby każdemu umorzyć, kto do niego
przyjdzie znajomy, kuzyn itd. Nie wiem skąd pan taką kwotę wziął, to jest raz.
Pan Machnicki mówi prawda jak to trudno o tereny, o mieszkania. Proszę sobie
wziąć z internetu na koniec lipca dane, pan się zdziwi, bo ja się sam zdziwiłem.
Na koniec lipca tego roku deweloperzy mieli nie sprzedanych mieszkań, pustych
do sprzedania 681. Mieszkania są, ludzie wyjeżdżali, będą wyjeżdżać, szukają
lepszego chleba, lepszych warunków, to jest normalne. Oczywiście jest to
przykre, Chciałbym, żeby to miasto (bo jestem już starym człowiekiem)
rozwijało się, żeby tu ludzie zostawali. Może będą. Teraz będzie wszystkim
lepiej. Dostajecie wszyscy, którzy jesteście w wieku takim jak Chłodnicki, jak
Adamczyk, na dzieci na dwoje będziecie mieli 12 tyś. zł. No to jak oddacie za
mieszkanie 1%, 120 zł to jest tylko 4 flaszki wódki, a 11 870 zł będziecie mieli
w kieszeni. Podatek wam zmniejszą jeszcze.
Radny Rady Miasta Kielce Robert Siejka ad vocem
Miałem powiedzieć, że ja w tej sprawie to co Janek Gierada, ale rozbudował tą
wypowiedzieć, więc ja tylko do tej pierwszej, a części mianowicie tego o czym
powiedział Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, czyli o tych 4 min zł,
bo też jestem zdziwiony. Ja przypomnę na ostatniej Komisji Budżetu
1 Finansów, ja miałem takie wątpliwości i zadałem pytanie i poprosiłem
o przygotowanie takich informacji i pani Dyrektor Polak je szybko
przygotowała i na tej komisji dowiedzieliśmy się, że pan Prezydent umorzył
oczywiście nie podatki, ale zaległości podatkowe, bo takie są jego kompetencje.
Ja pytałem o dane z roku 2013 i 2014, bo ten się jeszcze nie zakończył, a umarza
się dopiero po zakończonym roku i te informacje były przekazane panie
Przewodniczący, i tam, z tego co pamiętam to nie była kwota wyższa rocznie
niż 300 tyś. zł łącznie od osób fizycznych i od osób prawnych, ale jeśli jest taka
potrzeba to pani Dyrektor, może te liczy przytoczyć. Dziękuję.
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Radny Rady Miasta Kielce Marcin Chłodnicki ad vocem
Faktycznie, ja to sprawdzę, ale jeżeli popełniłem jakiś błąd no to w tym
momencie przepraszam. Oczywiście, że tak. Muszę wrócić po prostu do tych
materiałów z komisji, ale jeżeli popełniłem błąd, no to przepraszam.
Radny Rady Miasta Kielce Władysław Burzawa ad vocem
Panie Przewodniczący Chłodnicki, nie musi pan sprawdzać ja sprawdziłem, 342
tyś. zł. Nie 4 min zł. Jeżeli pan zabiera głos w tak ważnej sprawie to proszę
używać prawdy. Danych sprawdzonych, a nie demagogii. Następna sprawa,
mówił pan o tym, że właściciel sklepu 100 metrowego zapłaci 3 albo 4 tyś. zł.
Proszę pana 3 albo 4 tyś. zł to jest duża różnica. Ja zapytałem, bo są tutaj osoby,
służby, które nam mogą nam powiedzieć jakie to będą kwoty i to jest 22 zł na
miesiąc, czyli około 270 zł za rok, to nie jest 3 albo 4 tyś. zł. Jeśli pan mówi
0 tak ważnej sprawie, to proszę używać sprawdzonych danych, bo kłamie pan.
Do pana Jacka Wołowca, bardzo go lubię, bardzo popieram te wszystkie jego
propozycje, żeby budować hale, ale zgadzam się też z jego ostatnią
wypowiedzią a ona brzmiała: potrzeba większych nakładów finansowych.
Oczywiście, że potrzeba większych nakładów finansowych i te większe nakłady
finansowe trzeba gdzieś znaleźć. Później jak się wybuduje te hale to, żeby je
utrzymać, co trzeba? Potrzeba większych nakładów finansowych. I jeszcze
sprawa do pana Wiceprzewodniczącego Adamczyka, który mówił o demografii
że jak te podatki wzrosną, te 22 zł, to demografia spadnie, ja nie wiem, dla 22 zł,
ja bym się nie zabijał, panie Przewodniczący. 22 zł, to nie za bardzo, by mnie to
pociągało. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Marcin Chłodnicki ad vocem
Mam wrażenie, że tak jest, bo ja mam tylko z notatek, które są dość
niekompletne. W takim razie przepraszam bardzo za tą kwestię związaną z tymi
4 min zł. tutaj widocznie popełniłem ja błąd i bardzo za to przepraszam, bardzo
mi przykro. Natomiast jeśli chodzi o kwestię 3, 4 tyś. zł mam na myśli tutaj
koszty, które wzrastają w związku z prowadzeniem takiej działalności, a nie
tylko tego konkretnego podatku od nieruchomości. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Dawid Kędziora
Z uwagą przysłuchuję się argumentom kolegów stawianych tutaj w tym punkcie
1 przyznam szczerze, że jest mi troszeczkę przykro, bo większość z tych
argumentów jest słuszna, ale poziom populizmu jaki jest na tej sali jest
naprawdę przerażający. Do kolegi radnego Boguckiego mogę się odnieść, żeby
się nie obawiał, że Przewodniczący Komisji Finansów nie rozróżnia tych pojęć,
ale niestety, niestety odnoszę takie wrażenie, że Przewodniczący tejże komisji
o nich zapomina na potrzeby właśnie zbijania kapitału politycznego. Ja nie będę
uprawiał populizmu mówiąc trzy razy nie, podatkom w tej sytuacji ogłaszając
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przedwcześnie zwycięstwo, czy też zwołując konferencję prasową, albo
przynosząc flagi, czy transparenty. Jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji
tak samo jak pan Prezydent, który stawiając ten projekt, też pewnie rozważał za,
i przeciw. My jako radni, którzy musimy to poprzeć mamy równie ciężką
sytuację i jest to kolejny raz, kiedy musimy wybierać mniejsze zło. Przyznam
szczerze osobiście byłem od początku przeciwny podniesieniu tych podatków.
Wsłuchiwałem się w te argumenty z uwagą, ale też muszę powiedzieć, że nie
ma mojej zgody na to, żeby szukać oszczędności po stronie tych
najbiedniejszych i dobrze, że pan Przewodniczący Komisji Budżetu zauważył
to, że nasze kompetencje różnią się od kompetencji pana Prezydenta. Ja bym nie
wchodził w jego kompetencje, ale raczej szukał możliwości współpracy dlatego,
że właśnie kompetencje dotyczące umorzeń zaległości podatkowej dają
Prezydentowi taką możliwość, że w sytuacji, kiedy naprawdę trafi się osoba
potrzebująca, pan Prezydent będzie mógł to umorzyć i liczę na to, że pan
Prezydent tak zrobi. W tej chwili możemy zagłosować przeciwko tym podatkom
nie wprowadzić tej dodatkowej kwoty, bo tak naprawdę o tym mówi ten punkt
posiedzenia, natomiast wszelkiego rodzaju przepychanki dotyczące, tak jak tutaj
kolega Bogucki też powiedział kwestii środków inwestycyjnych to myślę, że to
jest oddzielny temat właśnie na Komisję Budżetu i przed głosowaniem budżetu,
który będzie w grudniu, a nie na tą sesję. Powiem tak, mój klub nie będzie miał
dyscypliny w kwestii podjęcia decyzji tutaj, ale uważam, że powinniśmy
wszyscy podjąć decyzję odpowiedzialną. Nie możemy się chować za
wstrzymaniem się od głosu, czy nie głosowaniem. Powinniśmy, ja to już
podnosiłem na dwóch komisjach przed tą sesją, powinniśmy rozważyć też
możliwość ponieważ wiem, że nie ma takiego dokumentu, dowiedzieliśmy się
gremialnie od pani Skarbnik, możliwość wprowadzenia strategii i zarządzania
długiem. Inne miasta to zrobiły i Ministerstwo to zrobiło. Jest to bardzo istotne
dlatego, że obsługa długu też generuje pewne oszczędności, być może nie w
tych samych paragrafach, ale spójrzmy na problem globalnie, bo jestem
przekonany, że wbrew temu jaki wynik będzie, bo nie chcę tutaj przesądzać tego
głosowania, jeszcze nie raz staniemy na tej sali przed taką decyzją, gdzie
będziemy musieli wybrać mniejsze zło. I tak, jak mówię kompetencje
Prezydenta są odmienne od naszym spróbujemy szukać współpracy.
Radny Rady Miasta Kielce Tadeusz Kozior
Że pieniążków brakuje w budżecie Miasta to my wszyscy wiemy, bo spotykamy
się z tym na co dzień pracując w swoich komisjach, czy to w Komisji
Gospodarki Komunalnej, czy rzeczywiście aplikujemy o wiele ulic i one są
przesuwane, obniżane kwoty, chodzimy za tym podobnie mamy z halami
sportowymi, oczywiście są one budowane, ale jeszcze nie wystarczająco, ciągle
ich brakuje. Jacek Wołowiec tu o tym wspominał, więc one są bardzo potrzebne,
rzeczywiście, ale to jak kolega Władek powiedział też koszty i utrzymanie tych
pomieszczeń, wiec tych środków brakuje, ale jeżeli chodzi to odniosę się
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podatku, bo rzeczywiście ten temat dzisiaj dotyczy. Ten wzrost jest bardzo
drastyczny, rzeczywiście wiele lat nie było podnoszone, wiec tu przychylam się
do tych głosów kolegów, którzy się wypowiadali, żeby była poprawka pana
Prezydenta to o to też bym wnioskował w swoim imieniu, kolegi i innych osób,
żeby to by było 50 % rzeczywiście to podzielić bo rzeczywiście, to będzie jakieś
złagodzenie stanowiska i będzie to łatwiej do przyjęcia. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada ad vocem
Cieszę się, że mój kolega radny Kędziora krytykuje swoich kolegów za
populizm, to oznacza w moim myśleniu, że pomału wasza koalicja się rozpada.
To jest jedna sprawa. Dwa, mówiąc o dyscyplinie, o której pan również mówił,
że nie ma w waszym klubie dyscypliny, to mi się przypomniało, że mnie też
chcieli zmobilizować do dyscypliny w SLD, ale się nie zgodziłem, i wzięli mnie
i wyrzucili
r

Radny Rady Miasta Kielce Grzegorz Swiercz
Są trzy tematy, które budzą największe emocje na tej sali. Pierwszy temat to jest
uchwała budżetowa, która zawsze jest w grudniu i zawsze jest dopychana
nogami. Druga uchwałą to jest Korona Kielce, kiedy non stop koło tego tematu
jak tylko jest Korona to mamy pełną salę i dzisiaj mamy bardzo ważną uchwałę
dotyczącą podniesienia podatków. Jest to jak ja staram się słuchać dość uważnie
moich przedmówców i powiem szczerze ona budzi emocje z bardzo
zrozumiałych względów. Dajemy podwyżkę maksymalną mimo, że to jest 12 zł
jest to psychologicznie dla ludzi nie do przyjęcia. Natomiast faktem jest, że
powinniśmy odróżniać populizm i demagogię od dobra miasta. Tutaj pan kolega
Gierada zarzuca nam jakiś populizm, ale Janie ty jesteś bardzo długo tym
radnym i powinieneś wiedzieć, że są pewne rzeczy nadrzędne dla dobra całości.
Dzisiaj... Ja nie przerywałem nikomu staram się być grzeczny i bardzo proszę,
żebyś też się tak zachowywał. Ja tutaj słuchałem bardzo ciekawych propozycji
szczególnie z Klubu PiS, którzy proponują panu Prezydentowi, aby się
ustosunkował do obniżenia tych podatków. Ja sądzę po tych wypowiedziach, bo
tak naprawdę to były trzy, cztery wypowiedzi total krytykujące podatki, bo
wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jest taka potrzeba, czy nam się to podoba,
czy nie? Jest to przykre, ale prawdziwe. Nie chwalę za to służb pana Prezydenta,
bo uważam, że to jest błąd Prezydenta i tego typu konsekwencje pan Prezydent
powinien wziąć na siebie. Natomiast myślę kategoriami miasta, ja mam panie
Prezydencie pytanie, czy jest tutaj możliwość negocjacji tej skali podatkowej to
jest pierwsze. Po drugie panie Prezydencie ta współpraca jak patrzę na nią to
ona się odbyła w ten sposób, że faktem jest, że pan wszystko dopycha butem i to
jest przerażające. W zasadzie przychodzi pani Skarbnik przedstawia już gotową
uchwałę i później nie dziwmy się, że ta sala jest tak zero jedynkowa. Wydaje mi
się, że dla dobra miasta powinniśmy pracować, pewne uchwały powinny być
wcześniej nam przedstawiane, powinno być dużo dialogu i zgadzam się
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z Robertem Siejką, że tego dialogu nie ma, bo kiedy słuchałem moich kolegów,
przedmówców, to w większości oni sobie zdają sprawę z tej odpowiedzialności
i tak naprawdę to tu niewiele było głosów nie, bo nie. Natomiast my się czasem
czujemy marionetkami panie Prezydencie w pana rękach i to jest nie do
zaakceptowania. W Klubie PSL nie będzie dyscypliny głosowania tak jak
i w pozostałych chyba klubach. Natomiast ja nie wiem, czy nie należałoby tej
dzisiejszej decyzji, jeżeli jest taka możliwość przełożyć na jakiś okres, krótki,
żebyśmy się mogli bardzo konkretnie jeszcze porozmawiać, bo ja sądzę panie
Prezydencie, że takie narzucanie, ja sądzę, że pan ma pewne możliwości
obniżenia co byłoby taką. Z mojej strony przynajmniej ja wychodzę panu
naprzeciw i chciałbym, żeby pan do tych wszystkich radnych, którym zależy na
tym mieście, żeby pan też wyszedł naprzeciw, bo w tym mieście zauważmy nie
ma współpracy. My się obijamy przy każdym temacie, my walczymy, my sobie
robimy złośliwości i co z tego, a w tym mieście tak do końca dobrze się nie
dzieje, i taka moja uwaga, i prośba do pana Prezydenta, żeby się pan odniósł do
tych wszystkich wypowiedzi. Dziękuję bardzo.
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce
Zarzuty, które tu padły, zresztą dużo ciekawych rzeczy tutaj dowiedziałem się,
ale zarzuty, które tutaj padły proszę mi się nie dziwić, jeżeli ja wiem, że niektóre
komisje i w większości rada jest dość mocno upartyjniona i upolityczniona,
bardzo trudno się rozmawia o merytoryce. Dla mnie to doświadczałem do tej
pory i dlatego mogę zadać tylko pytanie, czy ktokolwiek mnie zaprosił na
jakiekolwiek spotkanie? Jestem do dyspozycji, proszę bardzo, nikomu nie
odmawiam, ale widoczniej lepiej uprawiać swoją politykę bez mojej obecności
i ja to też rozumiem. Z paroma rzeczami nie mogę się zgodzić, bo zwijanie
naszego miasta w ustach na przykład pana Przewodniczącego Platformy, nie
będę się odnosił do polityki krajowej, bo podobno jesteśmy w innym zupełnie
miejscu jako kraj, ale może wyjątkowe miejsce te Kielce, ja panu powiem tak,
że nieprawdą jest, że ubywa przedsiębiorstw. Odsyłam pana do statystyk, jak
również nie jest prawdą, że ubywa miejsc pracy, bo w ciągu moich no ponad 12
lat, kiedy przychodziłem było 16%, teraz jest 8%, jest to statystycznie najniższy
poziom bezrobocia w Kielcach, czy się to komuś podoba, czy nie. My jesteśmy
zmuszeni terminami do złożenia budżetu do odpowiednich instytucji, pytanie
jest, czy może być mniej? Tego budżetu? Może być. Ja mówiłem bardzo
uczciwie, mamy dzisiaj 12 min zł (prawie 12 min zł) do uzyskania z tych
podatków i te 12 min zł zostaną jakby zapełnione pewne luki, które powstały
w stosunku do bieżącego roku. Taką luką jest na przykład to, że musimy
dopłacić 2 min 600 tyś. zł do dożywienia dzieci. Nie moją decyzją, tylko
zmieniły się przepisy, które itd. moglibyśmy wymieniać, tych jest prawie 20 min
zł dodatkowych wydatków. Proszę państwa, tu nie ma innej możliwości, po
prostu jeżeli ten podatek nie zostanie uchwalony no to jedyne co istnieje to
istnieje rzeczywiście cięcie wydatków i to praktycznie jutro, pojutrze, w ciągu
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najbliższych dni musimy to zrobić. To się odbije na najbiedniejszych, bo nie ma
innej możliwości jak popatrzymy dzisiaj co jest obligatoryjne, a co jest
fakultatywne, to okażę się, że możemy ruchy tylko robić tak naprawdę w
edukacji, i w pomocy społecznej. To trzeba sobie powiedzieć i wtedy, kiedy
zrobimy tą przymiarkę do nowego budżetu będziecie państwo dyskutować na
ten temat, bo to przecież wasza gestia. Apeluję, to nie jest mój interes, to jest
interes tego miasta. Oczywiście można by powiedzieć, że przedsiębiorcy
zostaną jakby obciążeni kosztami ponad miarę, myślę, że nie. Istnieje
możliwość jeszcze pomocy tym, którym rzeczywiście taka pomoc jest
potrzebna. To zależy w dużej mierze również od państwa inicjatywy. Jestem
bardzo na to otwarty. Są rzeczywiście przedsiębiorstwa, którym trzeba pomagać
i to, że tylko 300 tyś. zł umorzyliśmy tego podatku, bo ten podatek, to jest
jedyny podatek w naszych rękach, wszystkie inne obciążenia, to są obciążenia
poza samorządowe. Chciałem również tu usprawiedliwić wypowiedź pani
Dyrektor prosiła, żeby nie wstrzymywać się od głosu, nie dlatego, żeby
umniejszyć państwa, że tak powiem możliwości tylko, jest to uchwała około
budżetowa i wstrzymanie się od głosu jest równoznaczne z głosem na nie, więc
dlatego taka prośba. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada
Proszę o l O minut przerwy.

wniosek formalny

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Proszę o wniosek formalny na piśmie.
po przerwie Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
wznowiła obrady.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada
Panie Prezydencie, zgłaszam formalny wniosek (bez populizmu żadnego, bo
mnie nie jest potrzebny populizm w moim wieku, ani punkty, ani SMS-y), aby
pan rozważył teraz możliwość zmiany tej uchwały i obniżenie tych podatków,
generalnie dla wszystkich grup, mieszkańców, sklepów dużych, małych,
większych o 4 min zł, jest to 30%. Czy pan, byłby łaskawy taką ewentualność
rozważyć?
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce
To jest pytanie takie, czy mamy ciąć 12 min zł, czy tylko 4 min zł, no to dla
mnie jest oczywiste, że czym mniej będzie braków w budżecie, tym jest lepiej,
więc jeżeli państwa jest taka wola, Nie wiem czy to trzeba przegłosować, czy
nie? To przygotujemy taka uchwałę. Proszę to głosowanie przenieść na koniec
dzisiejszej sesji, bo to trzeba przygotować formalnie i jeżeli jest taka wola Rady,
jestem za.
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Radny Rady Miasta Kielce Robert Siejka
Pani Przewodnicząca, ja nie wiem jaki wniosek radny Gierada napisze, a jeśli
napisze, że o 4 min zł mniej, i pani będzie poddawała to pod głosowanie, to nie
ma sensu w ogóle. Ja myślę, że jest deklaracja pana Prezydenta, że zgadza się na
przygotowanie poprawionego projektu uchwały i myślę, że można to
potraktować jako wniosek Prezydenta, który nie musi być przecież na piśmie
składany i faktycznie to głosowanie możemy opóźnić, a w między czasie służby
pana Prezydenta przygotują nowy projekt uchwały i możemy procedować dalej.
Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki
Ja pani Przewodnicząca wspieram tylko głos pana Roberta Siejki i chcę
powiedzieć, że to był głos w dyskusji pana Jana Gierady, a pan Prezydent
deklarował zmianę to poczekajmy, dajmy mu możliwość. Nie trzeba nic
głosować.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Szanowni państwo radni, w takim razie ten punkt przenosimy na dalszą część
dzisiejszych obrad, a w tym momencie mam do państwa gorącą prośbę, a
zarazem propozycję. Dziś na naszej sali sesyjnej goszczą panowie ze
Stowarzyszenia Absolwentów Geologa i panowie są u nas w związku z
podjęciem pewnej uchwały, chodzi o uchwałę dotyczącą nadania ulicy nazwy
„Jana Kamińskiego" i mam propozycję, żeby panowie nie czekali tylko teraz tą
uchwałę przyjmijmy. Przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą, a potem
oddam głos panom ze Stowarzyszenia, którzy chcieli powiedzieć do radnych
kilka słów.

Do pkt 7.33
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Jana
Kamińskiego" ulicy w Kielcach. Uchwała dotyczy nadania nazwy ulicy Jana
Kamińskiego, jest to ulica, która biegnie obok terenów, które znajdują się we
władaniu Geoparku, między DPS-em przy Jagiellońskiej, a Świętokrzyskim
Centrum Onkologii. Jan Kamiński postać z cała pewnością dla wielu Kielczan
bardzo znana. Urodził się w Olbromiu, można z pewnością powiedzieć, że
Kielcom oddał swoje serce. Przez ponad 18 lat był Dyrektorem Technikum
Geologicznego w Kielcach, które jak na pewno wszyscy wiedzą jest jednym z
najlepszych w tej dziedzinie w kraju i na te lata przypadł największy okres
rozwoju tej szkoły i niewątpliwie to właśnie działalność Jana Kamińskiego
zawdzięczamy taka pozycję, którą to Technikum ma w Polsce, stąd też taki
wniosek, aby uhonorować jego pamięć nadając nazwę ulicy właśnie w tamtym
miejscu w pobliżu tak bardzo bliskim sercu Karczówki. Dziękuję bardzo.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/308/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie nadania nazwy „Jana Kamińskiego" ulicy w Kielcach.
Pan Jan Kowalski Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Geologa
Dzień dobry, państwu. Witam serdecznie, dziękuję pani Przewodniczącej, panu
Prezydentowi, dziękuję paniom i panom radnym za tą uchwałę, za pozytywne
załatwienie. Jestem tutaj w towarzystwie moich przyjaciół, moich starszych
kolegów w tym naszym zacnym zawodzie górnika jestem aktualnie
Przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów Geologa. To Stowarzyszenie
powstało już jakiś czas temu, istniejemy mimo, że szkoła od 11 lat nie istnieje,
próbujemy reaktywować, ciężko to idzie, mamy nadzieję, że coś się zmieni bo w
tej chwili nawet we wczorajszym expose słyszeliśmy, że będą te szkoły
zawodowe odnawiane, reaktywowane, więc mamy taką nadzieję. Tu jest
pierwszy absolwent naszego geologa pan Stanisław Dziura. Pierwszy,
najstarszy, żyjący, już Generał ja pomału do tego zmierzam, ale pomalutku.
Następny dziadek Władek słynny tutaj nasz darczyńca, ten, który z naszych
stron się wywodzi, daleko podróżował, wrócił i przekazał nam tutaj dla naszego
miasta swoje okazy tak, że nasze społeczeństwo, nasza szkoła wychowała
bardzo fajnych ludzi, część pracuje nawet tutaj w naszym mieście, nawet i w
Radzie, Sekretarz jest po naszym geologu, Prezydent był po naszym geologu,
pan Stępień, wielu, wielu kolegów, którzy po prostu tutaj wkładają swoja
krwawicę i część życia zostawiamy dla was. Dziękujemy bardzo za zaufania, że
doceniliście naszego pana Dyrektora, który był twórcą naszej szkoły. Dwa i pól
tysiąca naszych kolegów, absolwentów geologa rozeszło się po świecie. My
tutaj na Kielecczyźnie jeszcze pracujemy, staramy się, żeby jak najwięcej nas
było widać mimo, że mówię szkoły nie ma, ale my w dalszym ciągu działamy.
Dziękuję bardzo jeszcze raz bardzo serdecznie. Może Stasiu jeszcze dwa słowa.
Pan Stanisław Dziura Przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów Geologa
Chciałem podziękować Radzie, Miastu, Prezydentom, którzy urzędowali w
mieście. Spotykamy się z bardzo życzliwym podejściem do szkoły. Szkoła nie
istniej już od 11 lat, ale my ciągle jesteśmy związani z miastem, i ciągle
promujemy geologię tą co jest w Góry Świętokrzyskie, dla naszego regionu, dla
miasta to jest perełka w skali świata, w skali Europy i niewątpliwie mamy
życzliwy stosunek Rady Miasta, mamy powołane od nowa Technikum
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Geologiczne przy Technikum Nr 8, ale proszę państwa nie ma chętnych do
ciężkiej pracy w kamieniołomach, do ciężkiej pracy na wiertniach, do ciężkiej
pracy w terenie. Młodzież idzie, gdzie indziej, do lżejszych zawodów. My
staramy się już nasza kadra, która obsługuje kamieniołomy, których mamy
sporo koło Kielc, w tej chwili wymierają, albo odchodzą już na emeryturę
górniczą, bo my nabywamy wcześniej uprawnień, i w tej chwili jest pustka.
Szkoli się dorywczo: kierowników, szcztygarów, strzałowych, jest to
konieczność, którą Urząd Górniczy i Urząd Wojewódzki nie ma innego wyjścia,
żeby obsadzić to konkretną osobą z uprawnieniami, no to się ucieka do różnych
kursów, a nie ma dyplomowanych wykształconych odpowiednio średniej kadry,
tą co mówiłem do kamieniołomów, do wiertni, do pracy w terenie. Dziękuję
jeszcze raz panu Prezydentowi za życzliwe podejście do naszej propozycji, a
pan Dyrektor Kamiński, żeby to Kielczanie wiedzieli, kto to był Jan Kamiński.
Na rogu tej ulicy umieściliśmy, za zgodą już (również dziękuję panu
Prezydentowi) kamień wydobyty z Geoparku wapień dewoński na którym
umieściliśmy tabliczkę kto to był Jan Kamiński, tak że Kielczanie idący na
spacer na Karczówkę powiedzą no wiemy w końcu, kto to był? Zapraszamy 5
grudnia br. w sobotę o godzinie 15 na Karczówkę, gdzie będzie uroczyste
poświęcenie tego kamienia otwarcia ulicy msza na Karczówce, później na rogu
jagiellońskiej i Karczówkowskiej będzie to poświecenie. Niech żyje nam
górniczy stan. Drodzy państwo chylę czoła bo objechałem pół świata jestem
kielczaninem, łzy mi się cisną do oczu, bo przecież z tym Dyrektorem ja
nosiłem tą cegłę na budowę tej szkoły, dzisiaj lata przeminęły, ale dziękuję za
wasze uznanie, dla wszystkich ludzi, którzy pamiętają drogiego pedagoga, ale
drodzy państwo pozwólcie, że dwa słowa wam powiem, ja nie ustaję
gdziekolwiek jestem na świecie, żeby zapomnieć o tym żeby Polska była
Polska. Jednocześnie teraz jestem powołany jako 11 osoba do komitetu budowy
pomnika ku czci Jana III Sobieskiego. Proszę państwa było do tej pory 14
komitetów przez 322 lata, nikomu się nie udało wybudować tam gdzie była
ostatnia bitwa, tego pomnika, a powiem dlaczego, nie dlatego, że nie mieli
pieniędzy dlatego, że Austriacy sknocili historię i napisali, że ta bitwą wygrał
ich król, przy pomocy naszego króla, a tam ich króla w ogóle nie było. Dopiero
3 lata temu nasz Prezydent Krakowa dowiedział się, że szefem Wiednia jest
serdeczny przyjaciel i pojechał i wyjaśnił tą sprawę i dał mu pozwolenie. My w
2 dni po pozwoleniu powstał komitet poświeciliśmy kamień węgielny, w
ubiegłym roku fundament, w tym roku jest już cokół pod pomnik, a na 333
chcemy zbudować, przewieść przez wszystkie miejscowości monument ważący
ponad 8 ton pomnik Jana III Sobieskiego razem z naszymi wojownikami.
Chciałem poinformować, zapraszam do udziału, ja również w tym uczestniczę i
moi koledzy tu z Kielc, już byli dwukrotnie na poświęceniach tych imprez w
Wiedniu. Jeszcze raz dziękuję w imieniu całej braci górniczej za to coście
dzisiaj uczynili. Serdecznie Bóg zapłać.
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Dopkt 7.5
Pani Dorota Polak Dyrektor Wydziału Podatków zarekomendowała projekt
uchwały uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania
psów. Proponujemy uchylenie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od
posiadania psów. Taka uchwała została podjęta w 2008 roku.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że systematycznie od roku 2009 zmniejszają
nam się wpływy z tej opłaty, i tak w 2009 roku wyniosły 146 tyś. zł, na koniec
2014 roku już było tylko 90 tyś. zł przy kosztach w wysokości 64 tyś. zł, to są
koszty pracy, to są koszty materiałów, koszty korespondencji w związku z tym
uzasadnione jest, abyśmy tutaj obniżyli również mieszkańcom Kielc płatność
opłaty od posiadania psów.
Radny Rady Miasta Kielce Włodzimierz Wielgus
Pani Dyrektor ja mam takie pytanie, czy pani Dysponuje wiedzą na temat ile jest
psów zarejestrowanych w Kielcach i jak procentowo jest ściągalność tej składki
i jeszcze jedno pytanie, bo mówiła pani o kosztach pracy, które w stosunku do
ściągalności są wysokie, czy w związku z tym gdybyśmy przegłosowali ta
uchwałę anulowanie tamtej uchwały straci pracę jakiś urzędnik? Dziękuję.
Pani Dorota Polak Dyrektor Wydziału Podatków
Już powiem. Mamy zarejestrowanych około 3 tyś. psów tj. dokładnie 3 064, z
tego powiem tak 1/3 to są osoby zwolnione ustawowo z opłaty od posiadania
psów. To są takie zwolnienia jak osoba powyżej 65 roku życia przy
prowadzeniu samodzielnie gospodarstwa domowego, to są podatnicy podatku
rolnego posiadający gospodarstwo rolne, to są w końcu osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności. W związku z tym opłaty ponosi tylko 2 800 osób,
które posiadają psy i pytał pan jeszcze o pracownika. Pracownik jest jeden w tej
chwili, który obsługuje opłaty od posiadania psów i w tym momencie mam
nadzieję, że pan Prezydent powoli na przesunięcie na inne stanowisko dana
osobę.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
-1
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/281/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania
psów.
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Do pkt 7. 6
Pan Michał Daranowski Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok
2016. Artykuł 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Program ma na celu lepsze wykonanie zadań miasta Kielce
poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych,
zwiększenie skuteczności efektywności działań związanych z realizacją zadań
publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu
problemów lokalnych. Program został skonsultowany z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w trybie
uchwały Nr 52/1232/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010 roku.
Radny Rady Miasta Kielce Jacek Wołowiec
To bardzo waży program dla naszego miasta, a szczególnie dla organizacji
pozarządowych. My dobrze wiemy, powiem więcej my doskonale wiemy, że tak
naprawdę o jakości społeczeństwa obywatelskiego w dużym stopniu właśnie
organizacje pozarządowe, organizacje trzeciego sektora, można powiedzieć im
więcej tych organizacji tym bardziej społeczeństwo obywatelskie. Rzeczywiście
my na naszych komisjach często spotykamy się z przedstawicielami tych
organizacji. Głównie z przedstawicielami różnego rodzaju klubów sportowych.
Środki, które do nich trafiają pozwalają im wykonywać w sposób rzetelny i
powalają się zaopiekować się młodymi sportowcami i naszymi dziećmi.
Jednakże cały czas docierają do nas takie informacje, że te środki są zbyt małe,
są niewystarczające. Co prawda w tym budżecie, albo w projekcie budżetowym
na rok 2016 przeznaczono kwotę 8 min zł, ale ta kwota jest niestety w naszej
opinii naszej komisji zbyt mała dlatego zwracam na to uwagę, że ta kwota
powinna wynosić 9 min zł, bo ja pamiętam takie czasy, chyba 2012 rok, że ta
kwota wynosiła 10 min zł. Chciałbym prosić pana Prezydenta, żeby rozważył
właśnie tą kwestię zwiększenia tych środków na ten program współpracy z
organizacjami pozarządowymi a jeśli nie to my swoich propozycji do zmiany
budżetu do końca listopada będziemy wnioskować na pewno o zwiększenie tej
kwoty.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/282/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016.
Dopkt 7.7
Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
za świadczenie w postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego
dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie
dożywiania. To są projekty 5 uchwał przy czym konieczność ich
zaproponowania państwu wynika z jednego wspólnego faktu, prosiłbym bym o
zgodę na to, żebym mógł uzasadnienie to samo przedstawić dla wszystkich tych
projektów. Te projekty odnoszą się do podniesienia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, otóż decyzja Posłów w
bieżącym roku to kryterium wzrosło do kwoty 634 zł w przypadku osoby
samotnej i 514 zł w rodzinie. Wobec tego my w naszym prawie miejscowym
musimy wszystkie uchwały które dotyczą bądź przyznawania poszczególnych
rodzajów pomocy bądź też regulują odpłatności za tą pomoc odnieść do tych
zmienionych kwot i wszystkie z tych pięciu projektów ustaw regulują to prawo,
które państwo kiedyś ustalili, po nowemu ale łącznie w odniesieniu do tej
zmiany.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/283/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie w
postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia
mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania;

Do pkt 7. 8
Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
zarekomendował projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
fj
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dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/284/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w
formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Do pkt 7. 9
Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
zarekomendował projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie
posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/285/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych.

Do pkt 7.10
Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zasad przyznania i odpłatności za
usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/286/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w
ramach ustawy o pomocy społecznej.

Do pkt 7. 11
Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/287/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej.

Do pkt 7. 12
Pan Artur Hajdorowicz Dyrektor Wydziału Spraw Przestrzennych
zarekomendował projekt uchwały o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie
ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane. Taka możliwość ale ustalenia pewnych zasad, podkreślam
że jest to możliwość a nie obowiązek, który wprowadziły najnowsze zmiany w
ustawie o planowaniu przestrzennym tzw. ustawa krajobrazowa. Tryb jest
podobny jak przy planach miejscowych czyli potrzebna jest uchwał o
przystąpieniu do prac, aby ja finalnie zakończyć przyjęciem lub nie tych zasad. I
w istocie państwo dzisiaj głosują nad takim zagadnieniem czy te zasady nam
będą potrzebne, czy tez nie. Zdaniem Prezydenta i jego służb są potrzebne, ale
chciałem wyraźnie podkreślić, że nie ma w tej chwili żadnej propozycji
wstępnej nawet roboczej dotyczące tego jakie by one były. One mogą być
równie dobre ultraliberalne jak i z drugiego bieguna zakaz wszystkiego. Naszym
celem jest dotarcie do tych rozwiązań poprzez długą i solidną debatę z udziałem
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wszystkich zainteresowanych oraz znalezienie złotego środka. Te propozycje,
idee, które się do tej pory pojawiły się w ramach analiz, pracowni miast, nie są
propozycjami Prezydenta oficjalnymi a stanowią taki zapalnik do dyskusji na
której nam bardzo zależy. Jestem przekonany że ten złoty środek znajdziemy, a
że musi to być środek, który jakość krajobrazu miejskiego, ale też uwzględnia
interesy przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, jesteśmy przekonani, że
uda się to stworzyć i one byłyby aprobowane w dużym stopniu przez
wszystkich. Mam tu też na myśli skuteczność reklam, które typu (rogatka
krakowska), niektóre budynki, które są obwieszone jak choinki, informacjami,
które nie niosą dla przedsiębiorców żadnego pozytywnego skutku ponieważ jest
już to taki chaos, że nikt tego nie czyta. Nam zależy na krajobrazie i na
skuteczności, na estetyce, ale też nam zależy także w kontekście tutaj dzisiaj
dyskusji na temat budżetowych, finansowych bo poza zasadami, które
ewentualnie miasto wprowadzi kolejnym krokiem może być podkreślam, ale nie
musi być wprowadzenie ewentualnie opłaty reklamowej, która równie dobrze
może być źródłem wpływu do kasy miejskiej, problem nie jest prosty wiec nie
sprowadza się wyłącznie do piękna krajobrazu tych suwaków finansowych są
dwa, najpierw musimy przyjąć zasady, potem dopiero kolejną uchwałą ustalić
ewentualną opłatę reklamową natomiast ze służbami finansowymi Urzędu
Miasta ustaliliśmy, że opłatę publiczną będziemy prowadzić na oba tematy
ponieważ to jest powiązane ze sobą dość ściśle i tak planujemy do wakacji tą
debatę, stosując różne techniki łącznie z grupami z dotarciem do środowisk
przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości a jesienią przedstawić państwu
wszystkim w formie wyłożenia bo to będzie takie wyłożenie podanie do
publicznej informacji tych projektowanych zasad, one jeszcze raz będą
formalnie przedyskutowane i myślę, że w końcówce przyszłego roku byśmy
taka wypracowaną zgodę społeczną co do tych zasad i wysokości opłat byli w
stanie państwu przedstawić. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada
Oczywiście bardzo dobrze, że pan Dyrektor za to się weźmie, bo źle się dzieje w
Kielcach. Wisi Janikowa na wyborach pod spodem jakiś beton, później jakaś
wiertarka, nie widomo o co w tym wszystkim chodzi. Ogrodzenia są małe. Mam
prośbę taką ponieważ jak zauważyli państwo to jest o przygotowaniu projektu,
czyli my nie głosujemy już co będzie, ale mam propozycję taką dla pana i dla
ludzi, którzy będą to opracowywali, że reklamy które dziś istnieją w Kielcach, a
są godziwe w sensie architektonicznym, stroju, gabarytów itd. czy ogrodzenia,
żeby ujęte w tym projekcie uchwały bo zmiana wszystkiego wiązałaby się z
kosztami tych reklam jakie ludzie już wykonali. Dwa, żeby przewidzieć w tych
materiałach ponieważ kiedyś do ogrodzenia to była tylko siatka pleciona
zwykła, ocynkowana, albo nie, i sztachety, a dzisiaj jest kilkadziesiąt rodzajów
materiałów od kamienia łupanego po metal dobry metaloplastykę itd. żeby dać
furtkę w tym projekcie uchwały, czy w uchwale już, że ponieważ ś.wiat idzie z
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postępem są nowe technologie, nowe materiały, coś ciekawego wyjdzie, zęby
ktoś mógł z tych materiałów skorzystać. Rozumiemy się o co chodzi prawda?
Taj samo jeśli chodzi o gabaryty reklam dać szansę (dzisiaj ludzi żyją z reklam)
nastawiali sobie słupków, różnych wieszaków na posesjach. Jak się jedzie to
jeden reklamuje to, drugi to zresztą każdy ma prawo się reklamować bo reklama
jest dźwignią handlu dlatego trzeba bardzo szczegółowo omówić ze wszystkimi
możliwymi podmiotami, żeby nie narobić jeszcze większego bałaganu.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/288/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane.

Do pkt 7.13
Pan Artur Hajdorowicz Dyrektor Wydziału Spraw Przestrzennych
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „PIEKOSZOWSKA III" (z autopoprawką).
Uchwała dotyczy zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „PIEKOSZOWSKA III". Niedawno Wysoka Rada uchwaliła
zmianę Nr l, która umożliwiała budowę wielkopowierzchniowego sklepu o
branży i tutaj myślę można powiedzieć nie spożywczej, nie odzieżowej tylko
materiały budo walne i wyposażenie wnętrz. Do tego możliwość budowy stacji
paliw i gastronomii na działce przy ul. Szajnowicza-Iwanowa, naprzeciw
E'leclerc, to jest około 2,5 ha, dzierżawione od dłuższego czasu od miasta i
zmiana Nr 2 jak państwo mówiłem przy podejmowaniu uchwały intencyjnej nie
powoduje, ze tu coś innego powstanie niż do tej pory było planowane.
Powstanie dokładnie to samo około 100 miejsc pracy, a zmiana Nr 2 mówiąc
prosto polega na ty, że tą inwestycję umożliwia w specyficznym montażu
finansowym trzem niezależnym podmiotom gospodarczym, które będą
inwestować na podstawie jednego spójnego projektu zagospodarowania.
Wcześniej ta zmiana Nr l była sporządzona przy założeniu, że raczej jeden
podmiot zainwestuje wiec jest to bardzo techniczna zmiana ponieważ ci
niezależni inwestorzy, stacja paliw, gastronomia, wielkopowierzchniowy
44

handel, zamierzają też wydzielić działki gruntu po zrealizowaniu tej inwestycji
realizować osobno. Poprzednio bilansowanie tych wszystkich wskaźników było
w ramach całego obszaru, żeby to zrozumieć to trzeba głęboko znać proces
inwestycyjny od samego początku do końca. Zapewniam ze tu nie ma zmian
merytorycznych, że coś innego powstanie niż do tej pory miało powstać.
Natomiast tutaj problemem w ostatnich dniach było ogłoszenie w dzienniku
urzędowym 2 tygodnie temu ustawy o rewitalizacji, która ta ustawa zmienia
w sposób bardzo poważny ustawę o planowaniu przestrzennym, wczoraj te
przepisy weszły w życie. Myśmy wcześniej nie mieli żadnej możliwości
formalno-prawnej a by na to zareagować i mówiąc krótko wymogi, które są
aktualnie skierowane nie ma żadnych przepisów przejściowych do tego projektu
uchwały które mówią o sporządzeniu uzasadnienia do planu ale te nowe
przepisy już wyraźnie wskazują co w tym uzasadnieniu ma być poruszone,
między innymi kwestie ładu przestrzennego, zapewnienia udziału społeczności
jawności i przejrzystości procedury planistycznej, umożliwienie środków
komunikacji elektronicznej, m być omówione ważenie interesu publicznego
i prywatnego czyli wzmocnienie rangi uwag i wniosków do planu. To jest
nowość w tej ustawie dość poważna, dążenie do realizacji nowych inwestycji na
terenach już zurbanizowanych, skomunikowanych w miarę dobrze uzbrojonych,
wyposażonych w infrastrukturę transportu zbiorowego
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/289/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „PIEKOSZOWSKA III".

Do pkt 7.14
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Grochowej. Jedna uchwała nie posiada
pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, jest to uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty o ile sobie
przypominam to nie ma też negatywnej. Pierwsza dotyczy przedłużenia
istniejącej już dzierżawy 15 metrów pod boks garażowy przy ul. Grochowej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/290/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Grochowej.

Do pkt 7.15
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
zabudowanego gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wschodniej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
(działka nr 10/24). Wydzierżawienie na okres 30 lat gruntu pod garażem na
Wschodniej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/291/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie wydzierżawienia zabudowanego gruntu położonego w
Kielcach przy ulicy Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy (działka nr 10/24).

Do pkt 7.16
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Dotyczy 30 m2 również
przedłużenie poda pawilonem handlowym.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

(\ f\
Y
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/292/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 7.17
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Malachitowej. Jest to uchwał,
która nie posiada pozytywnej opinii, chodzi tutaj o bonifikatę, którą osoba miała
udzielona z mocy uchwały przy przekształcaniu nieruchomości pod budynkiem
mieszkalnym, to nie był lokal, i tutaj osoba ta w chwili przekształcaniu była
współwłaścicielem w Vz razem ze swoim ojcem, nastąpiła sprzedaż tej
nieruchomości a po śmierci ojca, l/2 udziału przeszła na rzecz jedynego
spadkobiercy córkę. W związku z wnioskiem tej osoby proponujemy rozważyć
możliwość odstąpienie od bonifikaty ponieważ sytuacja w naszej opinii jest
nietypowa.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada
Byłem przeciwny na Komisji Gospodarki Komunalnej, ta uchwałą nie przeszła.
Jeśli ktoś podpisuje jakiś cyrograf to musi się liczyć z tym co podpisuje, atu
były już takie przypadki ja zawsze do tego się negatywnie odnosiłem, ze się
kupiło działkę a później z bonifikatą później się żądało, żeby odstąpić od zwrotu
bonifikaty bo było inne przeznaczenie to ma l/z to znaczy na niego l/2 to jest
100% gdyby miał 1A też by miał 100% dlaczego miasto ma tracić 23 tyś. zł. Nie
możemy od tego odstępować niech pokryje koszty zgodnie z zasadami. Nie ma
sytuacji nietypowej.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-9
-12
-3

Rada Miasta Kielce nie podjęła projektu uchwały z dnia 19 listopada 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Malachitowej.
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Do pkt 7.18

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Grunt przyległy do budynku
wspólnoty mieszkaniowej stąd taka duża powierzchnia 1851 metrów dla obsługi
budynku mieszkalnego.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/293/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Do pkt 7.19

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Jałowcowej (dz. nr 1950/1).
Sprzedaż na poprawę zagospodarowania w trybie bezprzetargowym.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/294/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Jałowcowej (dz. nr 1950/1).
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Dopkt 7.20
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Przedłużenie
istniejącej umowy na 9 lat zgodnie z obowiązującą uchwałą.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/295/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 7. 21
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej. Działka 20 metrów pod boksem
garażowym zgodnie z wnioskiem na 2 lata, przedłużenie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/296/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Leszczyńskiej.

Dopkt 7.22
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kielce. To
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modyfikacja uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, jest to
ciąg dalszy wynikające z podjęcia w roku ubiegłym uchwały o wieloletnim
programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy z którego wynika,
stopniowe obniżanie bonifikat a tym samym wygaszanie sprzedaży lokali stąd
propozycja, aby obniżać o 5% co rocznie bonifikatę, aż do jej całkowitego
wygaśnięcia. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/297/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Miasta Kielce.

Dopkt 7.23
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym
w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej 11. Dotyczy wyrażenia pozytywnej opinii
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego. Budynek na przeciwko wejścia do
Komendy Wojewódzkiej Policji, znajduje się tam na podstawie umowy z 2006
roku, prowadzona jest działalność handlowa, piekarnia.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/298/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej
11.
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Do pkt 7. 24
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy
2
generała Tadeusza Kościuszki 18/22. Jest to lokal o powierzchni 64 m , umowa
obowiązuje od stycznia 2012 roku, sklep zoologiczny.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/299/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy generała Tadeusza Kościuszki 18/22.

Do pkt 7.25
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy
Ignacego Paderewskiego 49/51.jest to budynek przylegający do budynku ZDZ.
Powierzchnia lokalu to 214 m2, umowa z listopada 2004 roku, księgarnia.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
-4

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/300/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Ignacego Paderewskiego 49/51.

Do pkt 7. 26
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach
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przy ulicy Karola Olszewskiego. Propozycja nabycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości zabudowanej przy ul. Olszewskiego. Jest to tak jak
wspomniałem dwie sesje temu nieruchomość o powierzchni 1,2 ha, która
domknie całość terenu, które chcemy przeznaczyć pod inwestycje jakiekolwiek,
tylko nie handlowe w tamtym miejscu, przemysłowe.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/301/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego.

Dopkt 7.27
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości
położonych w Kielcach przy ulicy Wrzosowej, Zagórskiej i Henryka
Sienkiewicza. Propozycja polega na zbyciu na rzecz Spółdzielni Spożywców
Społem kompleksu działek położnych przy ul. Wrzosowej o powierzchni 2,5
tyś. metrów oraz nieruchomości stanowiącej część terenu przed restauracja
Winnica na nieruchomość zabudowaną położoną na rogu ul. Żelaznej
i Sienkiewicza , w której u góry znajdują się mieszkania a na dole lokal
użytkowy obecnie sklep Społem, który po ewentualnej zamianie pozostałby na
wynajmie czyli przez PSS Społem.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
-2

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/302/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy
Wrzosowej, Zagórskiej i Henryka Sienkiewicza.
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Dopkt 7.28
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie
nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Ks. P. Ściegiennego w Kielcach.
Jest to 618 m2 przylegający do terenu ogródków działkowych przeznaczony na
parking dla Polskiego Związku Działkowców.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/303/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie foddania w użytkowanie nieruchomości położonej w
Kielcach przy ul. Ks. P. Ściegiennego w Kielcach.
Do pkt 7. 29

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Przelot oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. Powierzchnia 45 m2 pod
trzema garażami.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/304/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Przelot oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów
dzierżawy.
Dopkt 7.30
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
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położonego w Kielcach przy ulicy Sandomierskiej i al. Solidarności oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
2
Dotyczy wydzierżawienia na okres 15 lat nieruchomości o powierzchni 865 m ,
to są pawilony na rogu ul. Solidarności i ul. Sandomierskiej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/305/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Sandomierskiej i al. Solidarności oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umów dzierżawy.

Do pkt 7. 31
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego (dz. nr 573/1)
na poprawę zagospodarowania.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/306/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Wojska Polskiego (dz. nr 573/1).
Do pkt 7. 32

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Klonowej (dz. nr 915/117).
Nieruchomość O powierzchni 559 m2, która powstaje w wyniku wydzielania
pasa drogowego zgodnie zobowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego i zgodnie z tym planem następuje zakaz wydzielania działek o
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2

powierzchni 600 m w związku z tym ta nieruchomość może być przeznaczona
jedynie na poprawę.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/307/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Klonowej (dz. nr 915/117);
Dopkt 7.34
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia od Agencji
Mienia Wojskowego nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Wojska
Polskiego (dz. nr 94/3 i dz. nr 94/47). Geneza tej transakcji polega na ty, że te
nieruchomości wcześniej były we władaniu wojska natomiast nie mogły być
przekazane na rzecz samorządu z uwagi na nie uregulowany stan prawny, który
w ostatnich latach uległ regulacji a Agencja Mienia Wojskowego a wcześniej
Agencja Mieszkaniowa uzyskała trwały zarząd. Na dzień dzisiejszy możliwe
jest już nabycie. Prezes Agencji Mienia Wojskowego wyraził zgodę na nabycie
przez samorząd tych działek za 10% wartości, czyli z 90% bonifikatą.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za

-24

Wstrzymało się

- brak

Przeciw

— brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/309/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie nabycia od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości
położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego (dz. nr 94/3 i dz. nr 94/47).
Do pkt 7.4

Pani Dorota Polak Dyrektor Wydziału Podatków zarekomendowała projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
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Skorygowaliśmy stawki podatku od nieruchomości o 30%, trudno mi w tej
chwili powiedzieć jak jednostkowo, natomiast spowoduje to zwiększenie
dochodów o 7 min zł do budżetu. Dziękuję.
Radny rady Miasta Kielce Marcin Chłodnicki
W związku z nowym projektem uchwały, chciałbym prosić o przerwę na
spotkanie się radnych z Komisji Budżetu i Finansów. Nowy projekt wymaga
zaopiniowania.
Radny Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki
W tym wypadku nie wymaga żadnej opinii komisji dlatego że to jest w trybie
dyskusji nad projektem, który był opiniowany przez komisję i zawsze jest
możliwość wniesienia przez pana Prezydenta autopoprawki, to jest forma swego
rodzaju korekty w wyniku tej dyskusji, która się odbyła. Jest kwestia tego, czy
przyjmiemy to, czy nie, nawet często jest tak, że jak pan Prezydent wprowadza
coś na porządek obrad i nie ma opinii komisji to nie wyklucza to podejmowania
decyzji przez Radę, tylko wtedy jest wolność wypowiedzi i nie ma ograniczeń
czasowych, ale statut przyjmuje taką możliwość. Nie myślę, żeby tutaj była
potrzebna opinia komisji. My mamy wyrobione wszyscy zdanie na temat tego,
po za tym pan Prezydent przychylił się do naszych wniosków. Dziękuję.
Radny rady Miasta Kielce Marcin Chłodnicki
W taki razie proszę o potwierdzenie, bo ja nigdzie nie usłyszałem, że to jest ten
nowy projekt uchwały, czy to w drodze dyskusji? Jeżeli tak to wycofuję
propozycję tej przerwy.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Ogłaszam 5 minut przerwy.
po przerwie Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna
wznowiła obrady.

Winiarska

Pani Dorota Polak Dyrektor Wydziału Podatków
Te zmiany zostały naniesione autopoprawką we wszystkich pozycjach uchwały,
zostały one zmniejszone, średnio o 30%. Każda jedna stawka, ja powiem tak,
np. z 89 groszy grunty związane z prowadzeniem działalności na 0,83 grosze.
Od budynków na prowadzenie działalności gospodarczej z 22,86 na 22,30.
Budynki pozostałe 7,68 na 7,40, budynki mieszkalne z 0,75 na 0,64. Grunty
pozostałe z 0,47 na 0,38. Według wielkości powierzchni, którą podstawiłam
stawki nowe z autopoprawki wyszło dokładnie 7 016 855 zł.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-16
-8
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XVI/310/2015 z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Do pkt 8
Interpelacje (załączone do protokołu) złożyli Radni:
- Agata Woj da
- Marcin Chłodnicki
Do pkt 9

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Szanowni Państwo radni pragnę państwa poinformować, o zmianie terminu sesji
grudniowej. Sesja zaplanowana na 3 grudnia 2015 r, odbędzie się tydzień
później czyli 10 grudnia br. Mam jeszcze jedną informację, że od dnia
3 listopada 2015 roku Klub radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta
Kielce liczy czterech radnych, rezygnację złożył radny Rober Siejka.
Do pkt 10

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XVI sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 19 listopada 2015 roku.
Protokół s
Joanna Scregienny

Przewodnicząca Rady Miasta
Joanna Winiarska
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