Protokół Nr XIV/2015
z sesji Rady Miasta Kielce
która odbyła się w dniu 8 października 2015 roku, w godz. 9.20-11.10,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 23 radnych.
Nieobecni radni: Krzysztof Adamczyk, Regina Zapała.
Do pkt. l

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Otwieram XIV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 8 października 2015 roku.
Witam panie i panów radnych, witam panów Prezydentów, witam pana
Sekretarza, panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta
i szefów podległych Miastu jednostek. Witam również Komendanta Straży
Miejskiej.
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.
Do pkt. 2

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję
uzgodniony w dniu 30 września 2015 roku porządek obrad, a także projekty
uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym
do nich porządkiem.
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między konwentem, a dzisiejszym dniem
Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie do porządku obrad:
- autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015-2030;
- autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenie budżetu Miasta Kielce na 2015 rok.
Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. W związku z czym poddaję
pod głosowanie wnioski pana Prezydenta.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015 - 2030.

Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenie
budżetu Miasta Kielce na 2015 rok.
Głosowanie:
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Wniosek nie został przyjęty.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do
uzgodnionego na Konwencie, proponuję aby go uwzględnić i w związku z tym,
jeśli nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie porządku obrad:
Za
-20
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta przyjęła porządek obrad.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu
10 września 2015r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kielce na temat analizy
oświadczeń majątkowych radnych za 2014 rok.
6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok
złożonych Prezydentowi Miasta Kielce.

8. Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
pracowników MOPR za rok 2014
9. Informacja Prezydenta Miasta Kielce:
- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2015roku,
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za I
półrocze 2015 roku,
- o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku
przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej.
10.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) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na
finansowanie zadań inwestycyjnych;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości;
5) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych;
7) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej;
8) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdań finansowych Miasta Kielce za lata 2015-2017;
9) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób
Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku InterwencyjnoTerapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Kielcach, ul. Żniwna 4;
11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na
terenie miasta Kielce;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży;

13) w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Kielce";
14) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
„KIELCE ZACHÓD- OBSZAR Y.3.2 ZAGNAŃSKA - ul. Łódzka" na
obszarze Miasta Kielce;
15) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Piekoszowskiej 32 B oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy;
16) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
AL Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
17) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Stolarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
18) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Czarnowskiej;
19) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Śląskiej
(dz. nr 263/20);
20) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Zalesię (działki nr 1039, nr 1041);
21) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Brunona Jasieńskiego (dz. nr 1072/4);
22) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
przy ulicy Chałubińskiego (dz. nr 1554);
23) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Ignacego Paderewskiego 3/5;
24) w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej
w Kielcach;
25) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego
oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
26) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Matejki
w Kielcach;
27) w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Łanowej
w Kielcach;
28) zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
określenia
przystanków
komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad
korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych i dworców;
29) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Kielcach do kategorii
dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
30) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg.
11.Interpelacje i zapytania Radnych.
12.Sprawy różne i wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad.
Do pkt 3

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Informuję, iż do dnia dzisiejszego nikt nie wniósł uwag do protokołu z sesji,
która odbyła się w dniu 10 września 2015 roku, wobec czego poddaję protokół
pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XIII/2015 z sesji
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 10 września 2015 roku.
Do pkt. 4

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Pragnę podziękować Radnemu Janowi Gieradzie za udział w poczcie
sztandarowym, uczestniczącym w obchodach czternastej rocznicy ataku na
wieże World Trade Center, w dniu 11 września b. pod pomnikiem Homo
Homini przy ulicy Sciegiennego. Dziękuję uprzejmie Janku.
Interpelacje między sesjami złożyli Radni: Piotr Kisiel, Tadeusz Kozior oraz
^
Grzegorz Swiercz.
Do pkt. 5

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
„Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kielce dotycząca analizy oświadczeń
majątkowych składanych przez radnych za 2014 rok.
Wypełniając obowiązek ustawowy uprzejmie informuję Wysoką Radę, iż
- wszyscy Radni wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczenia
majątkowego w terminie, to znaczy do 30 kwietnia 2015 roku,
- podczas analizy nie stwierdziłam zasadniczych nieprawidłowości
w złożonych oświadczeniach, drobne uchybienia nie mające wpływu na
rzetelność danych były na bieżąco korygowane przez składających,

- kopie przedłożonych oświadczeń zostały przekazane do urzędów
skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania
składającego,
- informuję, że do chwili obecnej nie otrzymałam z Urzędów Skarbowych
żadnych informacji na temat przeprowadzonej analizy przekazanych
przeze mnie oświadczeń majątkowych Radnych. Według obowiązującego
prawa Urzędy Skarbowe powinny taką informację przedstawić Radzie do
30 października bieżącego roku. Jak tylko będę w posiadaniu tych
informacji na najbliższej Sesji przedstawię je Radzie Miasta,
- informacje jawne zawarte w oświadczeniach majątkowych Radnych
zostały również przekazane Prezydentowi Miasta Kielce celem
udostępnienia ich na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji
Publicznej.
Ponadto informuję, że Wojewoda Świętokrzyski przekazała Radzie Miasta
Kielce wyniki analizy oświadczeń majątkowych złożonych do tego organu
przez: Pana Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce oraz Panią
Joannę Winiarską Przewodniczącą Rady Miasta Kielce.
Wojewoda w złożonych oświadczeniach nie stwierdziła żadnych uchybień.
Oświadczenia zostały przesłane do właściwych urzędów skarbowych oraz
przekazane Prezydentowi Miasta Kielce w celu udostępnienia ich części jawnej
w BIP."

Do pkt. 6
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
„INFORMACJA
o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce
(od 10 września 2015 r. do 8 października 2015 r.)
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 10
września 2015 r. wydałem:
I. 32 zarządzenia dotyczące:
1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 rok - Nr354/2015 5
2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
_ Nr 350/2015, Nr 368/2015, Nr 372/2015
9

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 rok Nr 351/2015, Nr 352/2015, Nr 355/2015, Nr 369/2015. Nr 373/2015

?

4. powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania dotyczącego
wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Miasta
Kielce za lata 2015 -2017 - Nr361/2015 ,
5. powołania Komisji do opiniowania wniosków o nagrodę Prezydenta
Miasta Kielce- Nr362/2015 ,

6. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od
15 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność
i
•
i
• Nr 360/2015
w zakresie pomocy społecznej ,
7. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
Nr374/20l5
Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. ?
8. wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy
Nr375/201:)
w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 5
9. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego:
Nr353/2015
a) Miejskiego Urzędu Pracy,
Nr379/2015
b) Geoparku Kielce,
10.powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia
jej Regulaminu- Nr363/2015 ,
f
11.odbywania się ceremonii ślubnych w siedzibie Domu Środowisk
Twórczych, Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach - Nr370/2015 ?
12.zmiany zarządzenia w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za
wysokie wyniki osiągnięte w sporcie w roku 2014 - Nr359/2015 ;
13. wy dzielenia z mieszkaniowego
zasobu miasta Kielce lokali
przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne - Nr371/2015 5
14.wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) Jerzego Popiełuszki - Nr348/2015 ,
b)Żelaznogórskiej- Nr349/2015 ,
c) Koneckiej- Nr356/2015 ,
d) Pomorskiej- Nr357/2015 ,
e) Kryształowej- Nr358/2015 ,
Nr364/2015
f) Czarnowskiej,
g) Świętojańskiej i Brzozowej - Nr366/2015 ,
h) Wiejskiej- N r 3 6 7 / 2 0 1 5 ,
i) Tatrzańskiej-Nr378/2015,
oraz wydzierżawienia gruntu położonego w Górkach gmina Kije Nr 365/2015, Nr 376/2015, Nr 377/2015

•>

II. 4 decyzje i 8 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 30 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce."
Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jacek Wołowiec
Panie Prezydencie, w trosce o przyszłość Klubu Korona Kielce, chciałbym
zadać trzy pytania. Każdemu z nas marzył by się taki stan, żeby po zmianie
właściciela, ten Klub nadal grał w Ekstraklasie, żeby siedziba tego Klubu nadal
znajdowała się w Kielcach i żeby rozpoczęta niedawno polityka merytoryczna

wprowadzania do składu młodych, utalentowanych zawodników z naszego
regionu była kontynuowana. W związku z tym mam takie trzy pytania:
Czy pan Grajewski rzeczywiście chce kupić Klub?
Czy postawa pana Grejewskiego nie jest pewnego rodzaju grą na zwłokę, żeby
ten klub kupić na korzystnych warunkach dla siebie, nie żeby to działanie było
w interesie miasta?
Czy nie ma innych kandydatów, którzy by dawali gwarancję, że ten Klub będzie
sprawnie funkcjonował?
Czy pan Krzysztof Klicki, nie był zainteresowany, nie jest zainteresowany
nabyciem, odzyskaniem tego Klubu? Pamiętamy, że to jest w zasadzie twórca
potęgi tego Klubu i człowiek, który jest emocjonalnie z tym zespołem związany.
Bardzo bym prosił o odpowiedź na te trzy pytania.
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
Zacznę od trzeciego pytania. Krzysztof Klicki, z tego co wiem, nie jest
zainteresowany przejęciem Klubu. Pozostałe pytania, one wynikają z tego, co
się w tej chwili dzieje. To jest trochę poza mną również. Tu prawnicy mają do
czynienia i ekonomiści. Jest badany stan i sytuacja ekonomiczna Klubu przez
potencjalnego przyszłego właściciela. Do 15 października mają zapaść
wszystkie decyzje. Ja nie mogę tego interpretować w jakikolwiek sposób, muszę
się zachować jako urzędnik i do końca to doprowadzić. Na razie mówimy tylko
o panu Grajewskim, bo on złożył w odpowiednim czasie ofertę, jedną wiążącą.
Są pewne warunki, postawione również przez nas. To nie jest tak, że my
bezmyślnie idziemy i sprzedamy za wszelką cenę. Jeżeli spełni te warunki to
kupi, jeżeli nie spełni, to będziemy rozmawiać z następnym podmiotem. Co
najmniej trzy są jeszcze zainteresowane.
Radny Jan Gierada z sali
A oferta przedsiębiorców?
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
Oni są następni w kolejce. Na razie nie chcę na ten temat dyskutować, bo
zobaczymy co z panem Grajewskim. Jak kupi to jest bezprzedmiotowe, jak nie
kupi, to będziemy rozmawiać z przedsiębiorcami.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Korzystając z okazji, że rozmawiamy o klubie Korona, chciałbym zapytać tutaj
jeszcze odnośnie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną,
przez Radnego Borowca i Przewodniczącego Komisji, kiedy radni będą mieli
dostęp, informację do szczegółów, szczegółowych wyników z kontroli
przeprowadzonej w spółce?

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Nie widzę osoby chętnej, która by mogła na to pytanie odpowiedzieć,
w związku z czym pytanie proszę skierować na piśmie do przedstawicieli
Komisji. O ile pamiętam, to nawet nie była kontrola Komisji. To było dwóch
radnych, w związku z czym to pytanie proszę skierować do Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Ja, jeszcze w nawiązaniu do punktu 4, ponieważ kolega mi nie przekazał,
chciałam oddać głos radnemu Włodzimierzowi Wielgusowi.
Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
pan Włodzimierz Wielgus
Chciałem poruszyć następującą sprawę. Otóż 8 września odbyło się posiedzenie
Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, na które zaproszony
został pan profesor Głuszek, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauki o Zdrowiu,
który informował nas o stanie zaawansowania naboru na Wydział Lekarski.
Rzecz bardzo ciekawa, oprócz tego niesłychanie prestiżowa dla Uniwersytetu,
dla Miasta Kielce i, myślę, województwa. W związku z takim zainteresowaniem
Komisja skierowała wniosek do Pani Przewodniczącej o umożliwienie
wystąpienia pana profesora na dzisiejszej sesji. Taki wniosek nie uzyskał
akceptacji, co uważam za rzecz delikatni mówiąc niedobrą. Proszę panią
Przewodniczącą, ponieważ nie dostałem wyjaśnienia na piśmie, dlaczego tak się
stało, o informację jakie to są przyczyny i jak to się ma do paragrafu 37 Statutu
Miasta Kielce, punkt l, gdzie jest zapis, że „sesje zwołuje Przewodniczący
ustalając termin, porządek obrad oraz listę osób zaproszonych, biorąc pod
uwagę wnioski Prezydenta, Komisji oraz radnych." Dla mnie słowo biorąc jest
stwierdzeniem bezwzględnym, gdzie taki wniosek nie może podlegać
odrzuceniu, szczególnie przez Konwent, który nie ma takiej kompetencji,
a również przez panią Przewodniczącą i uważam, że w tym punkcie Statut został
naruszony. Nie można odrzucać wniosków Komisji, która prosi o zabranie głosu
osoby, która będzie mówiła w sprawach bardzo istotnych dla Kielc. To jest
jedna sprawa. Drugie, bardzo proszę, myślę, że dotyczy to wszystkich radnych,
jeżeli takie rzeczy będą się zdarzały, czy inne, bo takie nie powinny się zdarzać,
o jak najwcześniejszą informację na piśmie, ponieważ doszło do sytuacji, że pan
profesor Głuszek został bardzo późno powiadomiony o tym fakcie. Uważam, że
to jest sytuacja, która nie powinna się zdarzyć.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Dobrze że pan Radny pyta o tą kwestię, ponieważ z tego co wiem, to zarówno
do Komisji merytorycznej, która złożyła taki wniosek do mnie, jak również do
wielu radnych, do mediów, nie doszedł pełen przekaz z posiedzenia i z decyzji
Konwentu, w związku z czym uważam za zbędną jakąkolwiek dyskusję, ale
chcę by wszyscy państwo usłyszeli jakie było nasze stanowisko, bo to jest
bardzo ważne stanowisko. Pismo, pan Przewodniczący ma do odbioru, myślę, że

powinno już być u pana, jeżeli nie to proszę żeby panie niezwłocznie je
dostarczyły. Informuję Pana Przewodniczącego, iż wniosek Komisji w sprawie
wystąpienia Pana prof. Stanisława Głuszka Dziekana Wydziału Lekarskiego
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na posiedzeniu Rady
Miasta Kielce przedstawiłam na posiedzeniu Konwentu Rady Miasta w dniu
30 września br. Członkowie Konwentu uznali, doceniając dynamiczny rozwój
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, że właściwym będzie, aby jedna
z najbliższych sesji Rady Miasta Kielce odbyła się właśnie na Uniwersytecie.
Stworzy to szansę na szerokie zaprezentowanie się Uczelni i prężnie
rozwijających się Wydziałów stanowiących dumę naszego Miasta.
Ja w tej sprawie już z panem profesorem rozmawiałam, w przyszłą środę
spotkamy się aby ustalić konkretny termin sesji wyjazdowej właśnie na
Uniwersytet.
Zapewne padną z sali pytania że to ja jako Przewodnicząca decyduję. Zgadza
się. Ale jak zapewne państwo pamiętacie, kiedy ja objęłam funkcję
Przewodniczącej Rady Miasta Kielce, proponowałam moim zastępcom
prowadzenie sesji, jak również pisma dotyczące zabierania głosu konsultuję na
Konwencie. Dlaczego? Ponieważ na Konwencie obecni są przedstawiciele
wszystkich Klubów, a dla mnie jest bardzo ważne, aby tego typu kwestie
konsultować w szerszym gremium.
Radny Tomasz Bogucki
Po tych wyjaśnieniach, które pani przedstawiła i mając na uwadze, że
kompetencją wyłączną Przewodniczącego Rady jest organizowanie pracy Rady,
w związku z tym również rozważenie czy wniosek Komisji kwalifikuje się do
tego, żeby go rozpatrzyć pozytywnie, czy negatywnie, rezygnuję z wystąpienia.
Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
pan Włodzimierz Wielgus ad vocem
Bardzo dobrze się stało, że pani Przewodnicząca w jakiś sposób wybrnęła
z tego, i że będzie możliwość zaprezentowania tego stanowiska na sesji
wyjazdowej, niemniej jednak ja nadal uważam, że złamany został paragraf 37
punkt 1. J tylko przytoczę za słownikiem języka polskiego PWN że brać pod
uwagę to znaczy uwzględniać. W związku z tym, albo zmieńmy Statut, albo
trzymajmy się Statutu. Jeżeli taki wniosek zostaje złożony, to bardzo proszę
o przyjmowanie takiego wniosku, niezależnie od tego, czy sesja odbędzie się tu,
czy tam. Ja, jeżeli cała Komisja wnioskowała o to, ja jako Przewodniczący nie
mogę zmienić tego wniosku bez powiadomienia.
Radny Tomasz Bogucki ad vocem
Ja myślę, że pani Przewodnicząca wzięła pod uwagę wniosek Komisji i z tego
tytułu zaproponowała rozwiązanie w postaci sesji na Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego. Tu nie ma żadnej sprzeczności.
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Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Szanowni państwo, naprawdę nie widzę celowości, abyśmy dalej drążyli ten
temat. Myślę, że stanowisko swoje jak i Konwentu przedstawiłam, dlatego
uważam, że powinniśmy zakończyć dyskusję w tym temacie. Proszę, żeby
wypowiedź kolegi Stanisława była ostatnią w tym punkcie i przejdźmy do
dalszego procedowania.
Radny Stanisław Góźdź
Jako członek Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, powiem szczerze,
że jest mi przykro i czuję się mocno zażenowany, ponieważ od pięćdziesięciu
lat, nasze miasto zawsze mówiło się w naszym mieście, w Kielcach, mówiło się
o kierunku lekarskim, nawet o akademii medycznej. Te akademiki, które są na
ulicy Krakowskiej to były budowane już z przeznaczeniem pod akademię
medyczną w Kielcach, która niestety została przeniesiona do Białegostoku.
Robienie w tej chwili takiego wielkiego problemu z tego, żeby zaprosić twórcę
Wydziału Lekarskiego na naszym Uniwersytecie, profesora Stanisława Głuszka,
który tu, Kielczanina, który włożył olbrzymi wkład i z tego robić problem, żeby
przyszedł i powiedział nam jak do tego doszło. Jest to po prostu żenujące. Jest to
żenujące i przykro mi, że w ogóle tak ta sprawa, która może być dla nas,
powinna być dla nas dumą, to się robi z tego nie wiadomo co, jakieś.
Oczywiście, to jedno i drugie nie przeszkadza temu, że możemy się spotkać na
Uniwersytecie, bo jest to znakomita idea, bo wymaga tego, bo ma osiągnięcia
nasz Uniwersytet. Ale tutaj, żeby robić z tego robić problemu, żeby zaprosić
profesora Stanisława Głuszka, jest mi bardzo przykro i powiem krótko, wstyd.
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej pani Joanna Grzela
Przepraszam, nie dostosuję się do apelu pani Przewodniczącej i muszę zabrać
głos, jako że to ja wnioskowałam na Konwencie o to, by biorąc pod uwagę
dynamiczny rozwój uczelni, biorąc pod uwagę iż faktycznie chlubą jest iż
w Kielcach powstał kierunek tak długo oczekiwany, że chlubą jest, że powstał
kierunek jakim jest Prawo. Biorąc pod uwagę fakt, że na Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego jest pięć wydziałów, nie licząc tych zamiejscowych i biorąc
pod uwagę fakt, że my, radni, powinniśmy wiedzieć jak rozwija się Uniwersytet,
w którym kierunku zmierza, bo chcę państwu oświadczyć, że są kolejne plany
rozwoju. W tej chwili Wydział, na którym ja pracuję, jest Wydziałem
największym, z największą liczbą studentów, najbardziej prężnie rozwijającym
się i mamy kolejne plany. W przyszłym roku one staną się faktem. Jest piękny
kampus, biblioteka, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Centrum Języków
Obcych, Studium WF i wszystko to znajduje się w jednym miejscu, w jednym
kompleksie. Państwo radni, jak sądzę, nie mają okazji do tego, żeby obejrzeć,
zwiedzić i zapoznać się. Ja te argumenty przedstawiłam na Konwencie. Był
kolega Klubowy Grzegorz Świercz, który zgodził się z moimi argumentami,
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w żaden sposób nie ujmującymi i nie dotykającymi osoby, jakże zacnej,
szanowanej pana profesora Głuszka. Nikt nikomu nie odbiera tutaj zasług, wręcz
przeciwnie, uznaliśmy, że zarówno prestiżowy Wydział Lekarski, jak
i prestiżowy Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania i prestiżowa uczelnia
Jana Kochanowskiego, która jest olbrzymim pracodawcą, ale i skupiskiem wielu
studentów z Polski i zagranicy, bo studiują młodzi ludzie z wielu krajów w tej
chwili. Blisko sto osób z samej Ukrainy, lwia część to są studenci Wydziału
Prawa, Administracji i Zarządzania, duża grupa to są studenci z Winnicy.
Naprawdę jest o czym rozmawiać i my radni, jeśli chcemy czuć się w pełni
reprezentantami mieszkańców, to powinniśmy wiedzieć cokolwiek na temat,
a może właśnie więcej niż cokolwiek na temat Uniwersytetu. Zamysł, by poznać
w szczegółach jeden Wydział, po prostu przekształcił się w koncepcję, by
wybrać się na Uniwersytet i potraktować zaproszenie Komisji, wniosek Komisji
Zdrowia do tego, żeby pójść dalej. Tak że nie szukajmy tutaj drugiego dna, nie
było w tym nawet grama złośliwości, wręcz przeciwnie, bardzo dziękujemy
Komisji za ten wniosek, bo dzięki temu Konwent zainspirowany został do tego
by odbyć powiedzenie wyjazdowe właśnie na Uniwersytecie. Prosiła bym,
apelowała, żebyśmy nie rzucali tutaj armatnich słów, naprawdę nie ma potrzeby,
naprawdę kierowaliśmy się dobrą wolą i wszyscy obecni na Konwencie zgodzili
się z wnioskiem, który zgłosiłam ja, by odbyć uroczystą, wręcz uroczystą
wyjazdową sesję na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Robert Siejka (wniosek formalny)
Jak widać sprawa jest ważna i budząca emocje, tylko nie znajduję uzasadnienia
żadnego, aby debatować na ten temat w tym punkcie. Przypomnę, że jesteśmy
w punkcie Informacje Prezydenta na temat pracy między sesjami. Bardzo bym
prosił o zakończenie tej dyskusji w tym punkcie. Są sprawy różne, których nie
przenosiliśmy przyjmując porządek obrad i będzie można wrócić do tego
w sprawach różnych.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Proszę pana radnego o sformułowanie wniosku na piśmie. Poddaję pod
głosowanie, żeby potem nie było niejasności, że komuś się uniemożliwia
wypowiedzenie, wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do
dalszego procedowania, zgodnie z porządkiem obrad.
Wniosek formalny

Za

-14

Przeciw
- brak
Wstrzymało się - 2
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek. Dyskusję zakończono.
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Do pkt. 7 - 9
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Informuję, że informacje i sprawozdania:
1. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok
złożonych Prezydentowi Miasta Kielce, (pkt. 7)
2. Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
pracowników MOPR za rok 2014. (pkt. 8)
3. Informacja Prezydenta Miasta Kielce: (pkt. 9)
- przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2015roku,
- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za
I półrocze 2015 roku,
- przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku
przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej.
zostały zamieszczone na stronie dla Radnych zamieszczone w odpowiednim
czasie i trybie, a także były przedmiotem obrad merytorycznych Komisji. Czy są
pytania do tych punktów? Nie ma. W związku z czym uznaję że Radni przyjęli
te dokumenty do wiadomości.

Do pkt. 10
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani 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 dzisiejszej sesji uzyskały opinie.
Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania
tych projektów, proszę aby przed głosowaniem wpisali się na listę mówców
w odpowiednim punkcie porządku obrad.
Do pkt 10.1-10.2
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała następujące
projekty uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2015 - 2030; z autopoprawką (pkt. 10.1)
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2015 rok. z autopoprawką (pkt. 10.2)
Proponowane zmiany powodują zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę
1.961.677 zł i ta kwota składa się z propozycji zwiększenia planu wydatków
bieżących o 4.597.087 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych
o 2.635.410 zł. Projekt, który państwo mają przedstawiony zawiera również
propozycje zmian w planie wydatków bieżących, w planie wydatków
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majątkowych, zadaniach inwestycyjnych rocznych zaplanowanych na 2015 rok,
jak też zmiany w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w 2015 roku.
Moja propozycja dotyczy uchwalenia zmian wraz z autopoprawką.
Jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2030, to
w związku z tym, że zmiany które są zaproponowane a dotyczą roku 2015,
zgodnie z prawem, z ustawą powinny spowodować zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, dlatego proszę również o przyjęcie zaproponowanych
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 wraz
z autopoprawką.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie:
I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015 - 2030
z autopoprawką: (pkt. 10.1)
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - 3
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/245/2015 z dnia 8 października
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2015 - 2030.
II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2015 rok. z autopoprawką: (pkt. 10.2)
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - 3
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/246/2015 z dnia 8 października
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2015 rok.

Do pkt. 10.3
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na
finansowanie zadań inwestycyjnych.
Zadania inwestycyjne są związane z realizacją alternatywnego transportu.
Dotyczy to przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją
w ciągu ulic: Tarnowskiej, Źródłowej, Solidarności, Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz ulic: Sandomierskiej, IX Wieków Kielc. Oświetlenia ulic;
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Solnej, Panoramicznej, Astronautów, Alei Legionów. Pożyczka w wysokości
246.600 zł zaplanowana jest do spłaty do roku 2018. Nie muszę mówić, że
wszystkie warunki są bardzo korzystne, dużo bardziej aniżeli kredyt, dlatego
proszę o zgodę na podjęcie tej pożyczki.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
-l
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/247/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na
finansowanie zadań inwestycyjnych.

Do pkt. 10.4
Dyrektor Wydziału Podatków pani Dorota Polak zarekomendowała projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości.
Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono zmianę brzmienia przepisu
artykułu 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z tym,
obowiązującą uchwałę na rok 2016 powinniśmy dostosować do obowiązujących
przepisów.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/248/2015 z dnia 8 października
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości.

•>(
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Do pkt. 10.5
Dyrektor Wydziału Podatków pani Dorota Polak zarekomendowała projekt
uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
Ta sama zmiana przepisu spowodowała również zmiany w formularzach
dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/249/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.

Do pkt. 10.6
Dyrektor Wydziału Podatków pani Dorota Polak zarekomendowała projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
Również ta sama zmiana przepisów spowodowała zmiany w uchwale dotyczącej
określenia stawek podatku od środków transportowych. Ona też musi być
dostosowana do obecnych przepisów.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/250/2015 z dnia 8 października
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
Do pkt. 10.7

Dyrektor Wydziału Podatków pani Dorota Polak zarekomendowała projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
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Kolejna zmiana dotyczy opłaty targowej. Obecnie jest świadczeniem
obligatoryjnym od l stycznia 2016 roku opłata ta dołączy do katalogu opłat
lokalnych o charakterze fakultatywnym, w związku z tym należało wprowadzić
nową uchwałę obowiązującą od 2016 roku.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/251/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Do pkt. 10.8
Dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu pani Urszula Grabowska
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Miasta Kielce za lata 20152017.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego jednostek samorządu
terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy, tak jak jest
w przypadku naszego miasta wynika z ustawy o finansach publicznych.
Natomiast ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek zatwierdzenia wyboru
biegłego rewidenta na organ zatwierdzający to sprawozdanie. W wyniku
przeprowadzenia procedury konkursowej stwierdziliśmy że firma KPW Audytor
z siedzibą w Łodzi spełnia określone wymagania i w związku z powyższym
proszę o podjęcie uchwały.
Radny Jan Gierada
Na trzy lata firma wybrana, a jak w 2016 roku firma się rozleci? To co wtedy?
Dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu pani Urszula Grabowska
Wówczas po raz kolejny będziemy musieli przeprowadzić procedurę wyboru.
Radny Jan Gierada
Dlaczego nie na rok, tylko od razu na trzy lata?
Dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu pani Urszula Grabowska
Do tej pory wybieraliśmy biegłego na okres jednego roku, natomiast uważamy
że wybór na okres trzech lat ...
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Radny Jan Gierada
Może być taniej?
Dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu pani Urszula Grabowska
Nie ma to wpływu na cenę, natomiast możemy więcej zagadnień, bardziej
szczegółowo przeanalizować. To było przede wszystkim powodem. Poprawność
oceny na pewno jest większa jeżeli jest to dłuższy okres współpracy.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/252/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdań finansowych Miasta Kielce za lata 2015-2017.

Do pkt. od 10.9 do 10.12
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
zarekomendował następujące projekty uchwał:
- w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej; (pkt. 10.9)
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych,
mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób
Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
ul. Żniwna 4; (pkt. 10.10)
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez
jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce; (pkt.
10.11)
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży. (pkt. 10.12)
Jest jeden powód, dla którego wprowadzamy te zmiany do uchwał. Wszystkie te
uchwały dotyczą rozliczeń miasta z klientami pomocy społecznej. Jest to
urządzone w ten sposób, że odpłatności za rozmaite usługi, które pojawiają się
w kolejnych projektach uchwał są uzależnione od kryterium dochodowego
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z ustawy o pomocy społecznej. Powodem, dla którego proponujemy zmiany
tych uchwał jest fakt, że zmieniło się to kryterium dochodowe. Dla osób
samotnych kryterium to było określone na wysokości 542 zł, dla osób
w rodzime 456 zł. W tej chwili analogiczne wartości wynoszą 634 zł i 514 zł.
Wobec tego musimy uwzględnić w uchwałach tę zmianę i ona jest powodem
propozycji zmian we wszystkich proponowanych uchwałach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie:
I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków
umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części
opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: (pkt. 10.9)
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/253/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub
w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej.
II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy
Doraźnej dla Osób Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku InterwencyjnoTerapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach, ul. Żniwna 4: (pkt. 10.10)
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/254/2015 z dnia 8 października
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób
Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla
Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
ul. Żniwna 4.
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III. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej
na terenie miasta Kielce: (pkt. 10.11)
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/255/2015 z dnia 8 października
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych
przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce.
IV. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. (pkt. 10.12)
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/256/2015 z dnia 8 października
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży.

Do pkt. 10.13
Inspektor w Wydziale Zarządzania Usługami Komunalnymi pan Piotr
Kuta zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta Kielce".
Po krotce przedstawię to zagadnienie, gdyby państwo mieli bardziej
szczegółowe pytania dotyczące planu, są z nami przedstawiciele firmy
wykonawczej z Krakowa, którzy są w stanie udzielić szczegółowych informacji.
Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i dlaczego go państwu
przedstawiamy. Otóż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest to dokument
strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla
Miasta Kielce na lata 2015-2020 w zakresie działań inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych w takich
obszarach jak transport, budownictwo,
mieszkalnictwa, gospodarka przestrzenna, energetyka, oświetlenie, gospodarka
odpadami, gospodarka wodno - ściekowa czy informacja i edukacja. Jest to
dokument wymagany przez Unię Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej do skutecznego starania się interesariuszy
biorących udział w planie o fundusze unijne na inwestycje proekologiczne
w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zadania te dotyczą prac
termomodernizacyjnych, modernizacji sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła,
transportu publicznego, oświetlenia ulicznego, upłynnienia i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu ulicznego, i innych zadań. Łącznie tych zadań,
zgłoszonych, mamy do planu 104. Należy wspomnieć, że plan obejmuje
obligatoryjnie jednostki organizacyjne gminy Kielce, natomiast my, w Urzędzie
zaprosiliśmy do współpracy interesariuszy zewnętrznych, w tym między innymi
spółki prawa handlowego, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i zewnętrzne
podmioty gospodarcze. To zaproszenie spotkało się z dosyć dużym odzewem.
Jest to dokument elastyczny, który może i powinien być aktualizowany
w zależności od przebiegu jego realizacji.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
— brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/257/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Kielce".
Do pkt. 10.14

Dyrektor Wydziału Spraw Przestrzennych pan Artur Hajdorowicz
zarekomendował projekt uchwały w
sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR
Y.3.2 ZAGNAŃSKA - ul. Łódzka" na obszarze Miasta Kielce.
Teren ograniczony ulicami: Łódzką od strony południowej, Zagnańską o strony
wschodniej,
zabudowany
zurbanizowany
głównie
handlem
wielkopowierzchniowym, branża dom, ogród budownictwo. Znajdują się tam
OBI, Merkury Market oraz dwa podmioty, spółki prawa handlowego o funkcji
biurowej i handlowej. Są tu cztery podmioty gospodarcze na terenie już
zurbanizowanym. O sporządzenie tego planu złożyła wniosek firma Merkury
Market. Trzeba tu podkreślić, że funkcja jest specyficzna, to znaczy że są to
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, gdzie jest
specjalny reżim w ustawie. Zrealizowanie takiego obiektu, wymaga
odpowiedniego
ustalenia w
studium uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, co parę lat temu, dla tego terenu
zostało uchwalone. Potem wymaga uchwalenia miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego. W Kielcach mamy, w innych miastach też,
szereg obiektów o takiej funkcji, które zostały wybudowane w oparciu o stare,
wycofane już z obrotu prawnego przepisy i dopóki funkcjonują w stanie
niezmiennym to funkcjonują, natomiast jeśli rozważać przyszłe rozbudowy,
przebudowy, zmiany sposobu użytkowania, niezależnie od ich zakresu, bo tu
plan nie zakłada żadnej rewolucji, po prostu ustala tylko w trybie
przewidzianym ustawą pewne gabaryty, parametry i funkcje, to żeby dostać
w przyszłości pozwolenie na budowę, na jakąkolwiek przeróbkę, czy to
rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania, to dla stuprocentowego
bezpieczeństwa i gwarancji, pewności takich inwestycji, ten plan jest potrzebny.
I najważniejsze, sporządzenie planu dla tego typu obszarów jest obowiązkowe,
tak mówi ustawa. Obowiązkowe, czyli władze miasta, jeśli taki wniosek
wpłynie, w zasadzie nie mają wyjścia, muszą taki plan sporządzić i uchwalić,
i nikt, jak to się mówi kolokwialnie, nikt łaski nikomu nie robi. Skoro taki
wniosek wpłynął, plan został sporządzony zgodnie z ustaleniami studium.
Studium przewiduje teren handlu wielkopowierzchniowego, za wyjątkiem
części wykorzystywanej
biurowo. Rewolucji nie przewidujemy, ani
w krajobrazie, ani w sposobie zagospodarowania. Wskaźniki są standardowe dla
tego typu obiektów. Jeśli chodzi o proces sporządzania planu, to cztery
podmioty aktywnie, bezpośrednio uczestniczyły w nim. W trakcie uzgodnień
i opiniowania nie było żadnych kontrowersji czy podnoszonych problemów.
Procedura poszła jak rzadko, gładko. Jak rzadko bywa, do wyłożonego planu nie
wpłynęła żadna uwaga, co podsumowuje, że to jest plan, który nie wywołał
najmniejszych nawet kontrowersji.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/258/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR Y.3.2 ZAGNAŃSKA - ul. Łódzka" na
obszarze Miasta Kielce.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Zanim poproszę o rekomendację kolejnej uchwały, pragnę powitać jeszcze
jednego gościa na sali sesyjnej, który właśnie do nas dołączył - pan Senator
Krzysztof Słoń. Witamy serdecznie.
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Do pkt. 10.15
Dyrektor
Wydziału
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Geodezji
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 32 B oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Na wstępie dodam, że wszystkie uchwały posiadają pozytywne opinie Komisji
Gospodarki Komunalnej.
Uchwała dotyczy nieruchomości o łącznej powierzchni 224m . Jest to budynek
obecnego pawilonu handlowego, który się tam znajduje. W budynku znajduje
się lokal użytkowy, który w trybie przetargowym został wynajęty osobie, która
wnioskuje o dzierżawę. Prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu
nieruchomościami
wspólnot mieszkaniowych,
z których gro jest
zlokalizowanych na terenie starego Czarnowa. Prosi o wyrażenie zgody na to,
aby móc powiększyć działalność prowadzoną w lokalu poprzez dobudowę
części pawilonu.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/259/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Piekoszowskiej 32 B oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt. 10.16
Dyrektor
Wydziału
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Geodezji
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy AL Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Uchwała dotyczy części nieruchomości między ulicą Szajnowicza - Iwanowa
a istniejącym budynkiem usługowo - handlowym. Znajduje się tu wspólnota
mieszkaniowa
składająca
się
z
lokali
użytkowych.
Wnioskują
o wydzierżawienie części nieruchomości pozostającej we własności gminy,
z przeznaczeniem na ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/260/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
AL Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt. 10.17
Dyrektor
Wydziału
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Geodezji
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Stolarskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Nieruchomość o powierzchni 324m . Wnioskodawca, ponieważ uzyskał
warunki zabudowy na rozbudowę będącego w jego posiadaniu obiektu, prosi
o wydzierżawienie przylegającej działki, żeby mógł, poprzez poprawienie sobie
zagospodarowania mieć więcej miejsca i rozbudować budynek.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/261/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Stolarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt. 10.18
Dyrektor
Wydziału
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Geodezji
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Czarnowskiej .
Uchwała dotyczy przedłużenia istniejących dzierżaw kiosków, pawilonów
handlowych w pobliżu dawnego kina Romantica, naprzeciw wjazdu do dworca
PKS.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/262/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Czarno wski ej.

Do pkt. 10.19
Dyrektor
Wydziału
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Geodezji
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania
wieczystego części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Śląskiej
(dz. nr 263/20).
Jest to pas gruntu, na którym znajduje się część pasa drogowego wraz
z chodnikiem. W stosunku do części było prowadzone postępowanie przez
Wojewodę o stwierdzenie nabycia z mocy prawa, w związku z zajęciem pod
drogę, niestety zakończyło się ono oddaleniem wniosku, stąd w tej sytuacji,
prosimy o zgodę na nabycie tego w trybie cywilnym.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/263/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Śląskiej (dz. nr 263/20).

Do pkt. 10.20
Dyrektor
Wydziału
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Geodezji
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Zalesię (działki nr 1039, nr 1041).
Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/264/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Zalesię (działki nr 1039, nr 1041).

Do pkt. 10.21
Dyrektor
Wydziału
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Geodezji
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Brunona Jasieńskiego (dz. nr 1072/4).
Również sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/265/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Brunona Jasieńskiego (dz. nr 1072/4).

Do pkt. 10.22
Dyrektor
Wydziału
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Geodezji
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Chałubińskiego (dz. nr 1554).
Działka o powierzchni 732m2. Jest to nieruchomość, co do której udało się
pozyskać tytuł gminy niedawno. Proponujemy zbycie tej nieruchomości na
zasadach
ogólnych, czyli w trybie przetargu.
Otoczenie
domów
jednorodzinnych.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/266/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
przy ulicy Chałubińskiego (dz. nr 1554).

Do pkt. 10.23
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 3/5.
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym, jest to budynek, w którym kiedyś
znajdowała się restauracja Jodłowa. Lokal mieści się od strony ul. Żytniej.
Prowadzona jest w nim działalność handlowa - perfumeria.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/267/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Ignacego Paderewskiego 3/5.

Do pkt. 10.24
Komendant Straży Miejskiej w Kielcach pan Władysław Kozieł
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Straży Miejskiej w Kielcach.
Na sesji lipcowej, 30 lipca, uzyskaliśmy zgodę na zatrudnienie dodatkowych
pięciu osób w Straży Miejskiej. Cztery osoby do Centrum Monitoringu
Wizyjnego i jednej osoby w sekcji finansowo - administracyjnej. Te zmiany są
uwzględnione w strukturze Regulaminu, która stanowi załącznik do
Regulaminu. Dodatkową zmianą jest powołanie w miejsce dotychczasowej
Sekcji Zdarzeń Drogowych i Statystyki - Sekcji Ekologii i Statystyki. Powodem
tego jest zmiana dokonana w miesiącu lipcu tego roku w Prawie o ruchu
drogowym, która pozbawia z dniem l stycznia 2016 wszystkie straże miejskie
i gminne prawa do kontroli tak zwanej fotoradarowej, czyli pomiaru prędkości.
Straż Miejska w Kielcach, fotoradaru którym dysponuje nie używała od
miesiąca marca 2014 roku. Strażnicy, którzy pracowali w tej sekcji zajęli się
sprawami porządku i ekologii na terenie miasta. W związku z czym jest to tylko
ta zmiana, jakby w nazewnictwie tej sekcji. Drugą zmianą jest wyodrębnienie
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/i

z Sekcji Działań Prewencyjnych sekcji o nazwie Sekcja do Spraw Wykroczeń.
To jest jakby tylko uporządkowanie stanu, który obecnie funkcjonuje, bowiem
ci strażnicy, którzy wykonują te czynności, a więc prowadzą czynności
wyjaśniające, kierują wnioski do sądu i zajmują się oskarżaniem w Sądzie
Rejonowym, jako oskarżyciel publiczny, pracowali w tym zespole na zasadzie
oddelegowania. Wysoka Rado, przyjęcie tej uchwały będzie tylko dopełnieniem
obowiązku wynikającego z ustawy o strażach gminnych, która stanowi, że
strukturę organizacyjną straży określa regulamin nadawany przez radę gminy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/268/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej
w Kielcach.

Do pkt. 10.25
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Artur
Sabat zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie lokalu użytkowego oraz odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
Przedmiotowa powierzchnia znajdująca się pod trybunami sektora kibiców
przyjezdnych nie jest zabudowana, stanowi wolną przestrzeń. Firma CAENA
jest kontrahentem MOSiR od 2008 roku, najmuje lokale użytkowe w budynku
stadionu piłkarskiego od strony Alei Legionów o łącznej powierzchni 480 m2.
W ostatnim czasie Pan Artur Polakowski, właściciel firmy, wystąpił
z wnioskiem o podnajem kolejnego lokalu z przeznaczeniem na magazyn. Jest
to około 60 m2. Powierzchnia ta znajduje się w sektorze kibiców przyjezdnych
i nie jest obecnie zabudowana. Zabudowanie tych schodów i zlokalizowanie pod
nimi magazynu z wejściem zewnętrznym od strony Alei Legionów wpłynęłoby
przede wszystkim na bezpieczeństwo uczestników imprez masowych oraz
zwiększyłoby estetykę tego obiektu, jednocześnie generując dodatkowy
przychód dla MOSiR. Ponieważ dotychczasowa umowa z firmą CAENA
wygasa w 2023, najem na kolejny lokal zostanie zawarty do tego samego czasu.
Radny Dariusz Kozak
Panie Dyrektorze, mam pytanie, jakie byłyby przewidywane koszty zabudowy
tych schodów i jakie przewidywane zyski z dzierżawy?
28
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Artur
Sabat
Podobnie jak przypadku lokali, które znajdują się od Alei Legionów, koszty
związane z zabudową bierze na siebie wynajmujący. Nie MOSiR, nie miasto,
tylko firma CAENA, w związku z tym nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast,
jeżeli chodzi o koszty dzierżawy to jest to około 5 zł netto za metr kwadratowy.
Radny Jan Gierada
Gdyby nie pan Artur Polakowski, który tam adaptował pomieszczenia na dole,
to by to stało, takie słupy żelbetonowe. Zrobił tam cacko, ponieważ jest to szef
biura projektowego. Znam tego człowieka. Ponadto tam się mieści ogromna
poradnia diabetologiczna. Te 60 m2 rozwiąże im problem w sensie magazynu
sprzętu i innych rzeczy. Jest to zrobione profesjonalnie.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Artur
Sabat
Mogę to tylko potwierdzić.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/269/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego
oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Do pkt. 10.26

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik zarekomendował
projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Matejki
w Kielcach.
Jest to kolejny etap regulacji stanów prawnych gruntów położonych pod
drogami, które istnieją i funkcjonują. Aktualna uchwała obejmuje około 28 m2.
Ureguluje to sprawy związane z ewentualnymi roszczeniami.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/270/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Matejki
w Kielcach.

Do pkt. 10.27
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik zarekomendował
projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Łanowej
w Kielcach.
Uchwała dotyczy zgodności z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającym na budowie ulicy Łanowej. Stopniowo wykupywane
są działki pod pas drogowy tej inwestycji. Aktualna uchwała dotyczy czterech
działek, które będą wchodziły w skład pasa drogowego ulicy Łanowej.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Panie dyrektorze, gdyby pan mógł troszkę przybliżyć o którą nieruchomość
chodzi i na jaki cel ona będzie przekazywana?
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik
Na jaki cel, to przed chwilą powiedziałem, będzie to stanowiło pas drogowy
ulicy Łanowej. Natomiast jeżeli chodzi o działki, mogę wymienić numery, są to:
działka numer 145/1 o pow. 18 m2, działka numer 140/1 o pow. 42 m2, działka
numer 89/1 o pow. 51 m2, działka numer 146/1 o pow. 14 m2 oraz działka numer
61/4 o pow. 25 m . Wszystkie te działki mają księgi wieczyste, są wydzielone,
a zatem istnieje możliwość i zgoda właścicieli na wykupienie ich.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/271/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Łanowej
w Kielcach.
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Do pkt. 10.28
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik zarekomendował
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania
z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
i dworców.
W związku z ustaleniem lokalizacji nowych przystanków, nie wymienionych
dotychczas w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miasta, konieczna jest
aktualizacja tego załącznika. To jest przedmiotem tej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/272/2015 z dnia 8 października
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania
z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
i dworców.

Do pkt. 10.29
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik zarekomendował
projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Kielcach do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
Uchwała polega na korekcie uściślającej w ramach ewidencji dróg publicznych,
aktualizującej przebieg ulicy Ułańskiej, która faktycznie przebiega od ulicy
Domki do ulicy Andersa. Jest zmiana w stosunku do poprzedniego zapisu: od
ulicy Poligonowej do ulicy Andersa. Uchwała porządkująca.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/273/2015 z dnia 8 października
2015 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Kielcach
do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Do pkt. 10.30
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik zarekomendował
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg.
W związku z pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji, pana Andrzeja
Halickiego,
dotyczącego
opłat
za
umieszczenie
infrastruktury
telekomunikacyjnej w pasach drogowych i sugestią, aby opłaty te nie były
wyższe niż 20 zł za m2 za rok, miasto Kielce, pan Prezydent, podpisał deklarację
przychylającą się do ustalenia takiej stawki i to jest właśnie przedmiotem tej
uchwały. Stawka jest mniejsza niż 20 zł za m2 za rok, wynosi 19 zł za m2 za rok.
Warto jeszcze tu dodać, że według informacji Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji deklaracje o ustanowieniu preferencyjnych stawek za zajęcie pasa
drogowego będą mogły uzyskać preferencje w ramach konkursów
organizowanych ze środków pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, więc myślę, że to jest korzystne.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIV/274/2015 z dnia 8 października
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg.

Do pkt. 11
Interpelacje załączone do protokołu zgłosili Radni:
1. Joanna Grzela,
2. Agata Woj da,
3. Katarzyna Zapała,
4. Marian Kubik,
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5. Jacek Wołowiec.
r

(Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska
pani Agata Wojda kończąc odczytywanie złożonej interpelacji, w sprawie
przebiegu remontu ulicy Sw. Stanisława Kostki:
... Taki naprawdę gorący, gorący apel, bo tym ludziom, może nie tyle warto
pomóc, ale warto wysłuchać tych ludzi i naprawdę stworzyć im, nie psuć im tego
fantastycznego miejsca, w którym oni na co dzień funkcjonują. Pewnie zaraz
pani Przewodnicząca mnie upomni, ale ja w tym apelu zastosuję taką
nomenklaturę sportową: „ nie spieprzcie tego panowie ".
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Upominam.
r

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska pani
Agata Wojda
Tego się spodziewałam pani Przewodnicząca.)
Radny Jan Gierada
Zanim zapytam o to o co mam zapytać. Chciałem zapytać pana Jacka, mojego
przedmówce, czy ta siłownia ma być zewnętrzna przy Zalewie? Jeżeli tak, to ja
przyjdę tam w styczniu.
Chciałem złożyć takie zapytanie, jest akurat Dyrektor Wójcik na sali. Jak się to
dzieje, że tydzień temu w Echu Dnia, pan Skrzydło, rzecznik prasowy mówi
0 kawałku ulicy, od Ściegiennego, Do Modrzewia w kierunku Sukowa, gdzie
jest rozkopane, tłumaczy jakoś enigmatycznie, że wykonawca pyta jakie
materiały użyć, jakie warstwy układać. Tak jakby spadł z nieba. Może mi ktoś
odpowie, co tam się dzieje? Rozkopana ulica wąska, ludzie jeżdżą i od Sukowa
1 od Ściegiennego, spotykają się w środku, trzeba wycofywać. Ja tam jestem
praktycznie codziennie, mam taką potrzebę przejechać tamtędy. Tam nie chodzi
o mnie. Nikt, nic na tej ulicy nie robi. Zrobiło się wykopy, położyło się, chyba
deszczówka tam jest kładziona, zagrodzone i nie ma tam żadnego wykonawcy.
Przecież to jest zgroza, żeby tak tłumaczyć w prasie, czy nie ma na to jakiegoś
lekarstwa? Chciałbym się dowiedzieć, kto tu jest wykonawcą i co jest za
przyczyna, że przy tak pięknej pogodzie, ci ludzie mieszkający na tym odcinku,
tam ja wiem, jest dwieście parę metrów, są tak ugnębieni. Przecież to jest, ja
czegoś podobnego, tyle lat żyję i nie widziałem, żeby tak krótki odcinek robić
tyle miesięcy, a de facto nic nie robić od dwóch miesięcy. Czy pan Dyrektor
Wójcik byłby uprzejmy powiedzieć co się tu dzieje, i czy to w ogóle wejdzie
ktoś na tą budowę, czy umarł ten wykonawca, czy nie wiem, czy dokumentacji
nie ma, czy są jakieś inne przyczyny?
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Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik
W kwestii precyzji, czy to chodzi o ulicę Sukowską? Jeżeli chodzi o ulicę
Sukowską, to tam jest prowadzona inwestycja przez Świętokrzyski Zarząd Dróg
Wojewódzkich, polegająca na przebudowie fragmentu ulicy ze ścieżką
rowerową. W następnej kolejności będzie tam umieszczona kanalizacja
deszczowa. Natomiast co do tego, o czym pan radny mówi, nie dotarły do mnie
tego typu informacje, poza tą wypowiedzią prasową. Natomiast oczywiście
wyjaśnię to niezwłocznie. Musze wyjaśnić czy to jest nasza inwestycja
Miejskiego Zarządu Dróg, czy jest to Świętokrzyskiego Zarządu. To będę chciał
wyjaśnić.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Mam zapytanie do pana Prezydenta, ale myślę, że na sali jest obecny pan
Dyrektor Wójcik, to odpowiedź może tu paść. Właściwie dwa. Jedno pytanie,
chodzi mi tutaj o kwestię Bukówki i zatoki autobusowej parkingu, jak były
wcześniej informacje prasowe zostało to wybudowane w ramach poprawy
infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta i funkcją tego miała być funkcja
Park & Drive. Teraz mieszkańcy zaniepokojeni, oznakowaniem wprowadzonym
w tym miejscu, pytają dlaczego tam jest zakaz wjazdu dla innych pojazdów niż
pojazdy komunikacji zbiorowej, miejskiej. No bo ta funkcja w ich ocenie nie
może zostać spełniona przy takiej organizacji ruchu. To było pierwsze pytanie.
Drugie pytanie i zarazem prośba, takie stanowisko, mieszkańcy ulicy
Opielińskiej i Piekoszowskiej zwrócili uwagę, że podczas remontu i między
innymi budowy zatoki przystankowej, remontu chodników, zostały z tamtego
terenu usunięte wszystkie ławki. Jest to spory problem, spore utrudnienie dla
nich, dlatego, że akurat te osoby, które tutaj, w tej kwestii interweniowały, są to
osoby starsze, które korzystały z tych ławek i rzeczywiście wybrałem się na ten
obszar i tam, tych ławek nie ma. Czy jeżeli takimi ławkami dysponujemy, czy
by była taka możliwość zainstalowania, jeżeli nawet nie w tych samych
miejscach co było, to przynajmniej w tym obszarze jakiś ławek.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Proszę o interpelację na piśmie.
Przewodniczący Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta pan
Jarosław Machnicki
Panie Prezydencie, ja mam takie pytanie, które wynika z analizy doniesień
medialnych, jak również z tego, co w dużej części mówią mieszkańcy tego
miasta, zainteresowani Klubem Korona Kielce. Dlaczego pan Prezydent, tak
z uporem cały czas odtrąca drugiego oferenta i mówi, że z nim przystąpi do
rozmów tylko w tym momencie, kiedy ten pierwszy nie zostanie zaaprobowany?
My, myślę, że możemy z coraz większą podejrzliwością przyglądać się temu
i sądzić, że po prostu nie będziemy wiedzieli jakie w końcu byłyby deklaracje
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drugiego podmiotu, który zgłasza się do nabycia Korony Kielce. Co stoi na
przeszkodzie, że pan Prezydent równolegle nie prowadzi rozmów? Uchwała,
o którą pan wnosił i która została przyjęta przez Radę Miasta, mówiła o innym
trybie, ale nie mówiła o wyłączności na rzecz jednego podmiotu. Ja chciałbym
dowiedzieć się oficjalnie, jaka jest oferta pierwszego, drugiego podmiotu? Czym
się różnią? Ja sądzę, że element audytu, który się ma pojawić teraz, także
powinien być dokonany po stronie drugiego podmiotu, ale jeśli pan nie
podejmuje rozmowy i w ten sposób mówi, to ja będąc tym drugim podmiotem,
pewnie bym się wycofał, bo czuł bym się obrażony, i podejrzliwie patrzył bym
na te wszystkie rzeczy. Jeśli może pan powiedzieć dlaczego tak to jest, to bardzo
proszę. Niech kielczanie usłyszą.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Powody są dwa. Pierwszy to taki, że to pan Grajewski, czy jego firma złożyła
w czasie, określonym ofertę, a po tym czasie dopiero złożyli tak zwani Kieleccy
Inwestorzy. Drugi powód, to jest różnica 6 milionów, przynajmniej we
wstępnych rozmowach, jeżeli chodzi o zakup tego Klubu. To jest powód dosyć
istotny.

Do pkt. 12
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Padłu zapytanie, dlaczego podziękowałam na początku dzisiejszego posiedzenia
tylko radnemu Janowi Gieradzie, skoro poczet składa się z trzech osób? Zgadza
się. Na mój apel odpowiedział tylko radny Gierada. Było to dość oryginalne, bo
byliśmy chyba jedynym dwuosobowym pocztem sztandarowym. Niemniej
jednak, dlatego podziękowania poszły tylko do pana Gierady.
Druga, bardzo ważna informacja. Informuję i zapowiadam, że w październiku
zwołam jeszcze jedną sesję Rady Miasta Kielce, celem dokonania wyboru
ławników sądów powszechnych. Sesja odbędzie się w dniu 29 października
o godzinie 10.00. Wobec tego, z szefami Klubów Radnych w ramach Konwentu
Rady spotkam się w dniu 21 października.
Radny Jan Gierada
Słuchajcie, bądźmy rozsądni, ja jestem człowiekiem w takim wieku. Dla mnie
trzymanie tego sztandaru i śpiewanie hymnu amerykańskiego po prostu sprawia
mi trudność ogromną. Był jeszcze Borowiec, ale nie miał krawata i miał laskę
z sobą. Może się zastanowicie, są tacy młodzi, inteligentni, dobrze wyglądający
jak Chłodnicki, jak Adamczyk, jak Kędziora, jak Kozak. Nie mogą chodzić
ludzie tego typu jak ja, bo to jest wstyd.
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Radny Witold Borowiec
Ja w sprawie wielu interwencji dotyczących pana Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta, nieprawdziwych informacji zamieszczonych na portalu politycznym
Echa Dnia, dotyczącym wybudowania drogi dojazdowej do Przedszkola nr 14
na Podkarczówce. Pan radny Kędziora, zapytany przez internautę o jego
dokonania w tej kadencji jako radnego, odpowiedział, że pomimo tak krótkiego
czasu udało mu się wybudować drogę dojazdową, gdzie dzięki jego
zaangażowaniu i uporowi została wybudowana droga do Przedszkola na
Podkarczówce. Wczoraj odbyła się tam konferencja, wszyscy uczestniczący
widzieli tą wybudowaną drogę. Jest to kłamstwo, ohydne. Oburzeni ludzie,
dyrekcja, pracownicy Przedszkola, rodzice. Do celów politycznych pan
Kędziora oczywiście to wykorzystuje. Ta droga zostanie wybudowana, ale nie
dzięki panu Kędziorze, tylko dzięki mieszkańcom, rodzicom tych dzieci, bo
w ramach Budżetu Obywatelskiego, tylko w przyszłym roku. Przypominają mi
się czasy z poprzedniej epoki, jak to budowano na papierze i pan to zastosował.
Ale ja takie rzeczy, od razu, na gorąco będę wyłapywał. Nijak się to ma
z prawdą. Wydzwaniał pan po różnych osobach, wczoraj, podpowiadano
wyjście z sytuacji, pan tego nie zrobił, dlatego zabrałem głos w dniu
dzisiejszym. Co pan powinien zrobić za rozpowszechnianie tych
nieprawdziwych informacji. Jest to nieetyczne. My, jako radni powinniśmy być
ta solą tego miasta, a nie ta solą, którą się kupowało w aptekach, tą gorzką solą,
w celu wywołania pewnych rzeczy, bo to tak wygląda. Jest to ohydne w pana
wykonaniu. To nie przystoi Wiceprzewodniczącemu, siedzącemu w tym
miejscu. Takie kłamliwe wypowiedzi.
Radny Władysław Burzawa
Mam prośbę. Pani Radna Wojda użyła pewnych słów, może nie są to zbyt
obraźliwe, ale prosiłbym o to, abyśmy trzymali fason. Bardzo często tutaj
przychodzą na sesję Rady Miasta młodzi ludzie i nie chciałbym aby słyszeli
z naszych ust takie słowa. Ja nie mówię, że to jest wielkie przestępstwo, ale
tonujmy nasze wypowiedzi.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Dlatego została zwrócona uwaga radnej. W kwestii Wypowiedzi radnego
Borowca, nie będę tu komentowała, tak naprawdę, szczerze mówiąc nie
czytałam tego artykułu o którym pan mówi w Echu Dnia, niemniej jednak,
wczoraj faktycznie spore oburzenie ta sprawa wywołała wśród mieszkańców.
Jak wspomniałam, efekt sprawy jest taki, że droga powstanie z budżetu,
niemniej jednak też tu nie możemy pominąć radnych, którzy naprawdę od lat
starali się ten problem rozwiązać. Ja nie będę komentowała tej wypowiedzi, do
której się pan odniósł, tylko generalnie mówiąc jako radni reprezentujemy swoje
okręgi, padło tam też moje nazwisko i nazwisko kolegi Adamczyka. Tylko jak
wspomniałam, było mnóstwo spotkań z mieszkańcami. Jak kolega powiedział to
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się nie wydarzyło w rok. Szanowni państwo, powiem państwu tak, moja córka
ma lat 19, a ja będąc matką, kiedy ona była w przedszkolu, już
interweniowałam, już chodziłam, ponieważ drogi dojazdowej nie było. Czyli
tyle lat ta sprawa jest cały czas problematyczna. Były różne propozycje, były
różne spotkania, dopiero teraz się udało alternatywę znaleźć, że będzie dojazd
z drugiej strony i chwała za to. Niemniej jednak, tak jak wspomniałam, wiem, że
jeżeli chodzi o kwestie tej drogi, to zabiegało o to wielu radnych, jeżeli chodzi
w ogóle o kwestie dojazdu. Ta sprawa, teraz która będzie, faktycznie jest to
kwestia budżetu i wykonania ogromnego wkładu pracy mieszkańców, dzieci ze
szkół, z Białogony, z Podkarczówki, ponieważ to był taki łączny projekt
z inicjatywy kolegi. Najważniejsze że się udało i że droga powstanie.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Tylko krótko się odniosę, nie będę wdawał się w polemikę z kolegą radnym
Borowcem. Pozwolę sobie powiedzieć, że nie zgadzam się z tym wystąpieniem.
Oficjalne swoje stanowisko przekazałem wczoraj mediom, po tym, jak kolega
próbował troszeczkę wypaczyć rzeczywistość. Natomiast dziwię się takim
nagłym zainteresowaniem tą sprawą, ale jeżeli kolega poruszył tutaj kwestię
polityczną, to chcę przypomnieć, że na jednej z debat kolega zapytany o kwestię
żłobków i przedszkoli powiedział, że „mnie to nie interesuje, bo ja już jestem
dziadkiem". Skąd to zainteresowanie teraz? Tyle lat kolega miał na to, żeby
sprawę załatwić, jak inni radni się włączyli, to nagle taki atak. Jest mi po prostu
przykro. To wszystko co mogę powiedzieć w tej sprawie.
Radny Dariusz Kozak
Ja chciałem się odnieść też do kwestii ulicy Kalcytowej, bo według mnie troszkę
rozmazujemy problem. Możemy powiedzieć: ta osoba zabiegała, tamta
zabiegała. Ja też, zaraz wrócę do tej sprawy, ale podam przykład: boisko na
osiedlu Świętokrzyskim, przez 10 lat wiele osób zabiegało, rzeczywiście
i obecny Marian Kubik, tylko faktem jest, że boisko powstało tylko i wyłącznie
dzięki zgłoszonemu wnioskowi do Budżetu Obywatelskiego i ciężkiej pracy
wielu osób. Natomiast kluczowe jest to, że jeśli rzeczywiście pan
Przewodniczący Kędziora powiedział publicznie, że dzięki niemu ta droga
powstała, a wszyscy wiemy, że tej drogi nie ma, to jest wierutne kłamstwo po
prostu, co tu się oszukiwać. Taka jest prawda. Więc ja oczekuję, osobiście jako
radny tego miasta, jako mieszkaniec tego miasta, że jeśli rzeczywiście takie
słowa padły, że droga została wybudowana, a jeszcze nie jest, to oczekuję, panie
Przewodniczący Kędziora, że pan publicznie za to przeprosi. To jest raz. Po
drugie jeśli pan się przyczynił, bo wiemy, że to jest z Budżetu Obywatelskiego,
to proszę pokazać, że pan składał wniosek do tego Budżetu Obywatelskiego.
Czy to, że ktoś oddał jeden, dwa, pięć głosów, to oznacza że to dzięki niemu?
Takie są fakty i nie zakłamujmy. Teraz mamy kampanię wyborczą, i jeśli pan
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skłamał, to jak mówię, jeśli się mylę, proszę przekazać dowody, a jeśli mam
rację, jeśli pan skłamał, to proszę o publiczne przeprosiny.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Robert Siejka
Ponieważ są sprawy różne i wolne wnioski pozwolę sobie również zabrać głos
w tej sprawie. To nie jest problem tej kadencji tylko wielu, wielu poprzednich
i co kampania wyborcza, obojętne gdzie by ona się nie toczyła i czy do
samorządu, czy do Parlamentu, to zawsze znajdują się osoby, które czymś się
chcą pochwalić. To nie jest nic nagannego. Tylko chciałbym panu
Przewodniczącemu takiej rady udzielić, że jeśli już będzie próbował chwalić się
różnymi, być może i zasadnymi zasługami w danych sprawach to niech zostanie
pilotem. To jest najbezpieczniejsze. Ja pamiętam nie od dziś, jak radni pytani
o swoje osiągnięcia mówili: „ja pilotuję to, pilotuję to, pilotuję tamto". Nikt
później nie będzie miał pretensji za pilotowanie.
Radny Jan Gierada
Robert mnie zmusił do powiedzenia takiej prawdy. Byłem na Święcie Łagowa,
parę lat temu. Jeden, z nieżyjących posłów wpada na scenę, dzień dobry
państwu, dziękuje za zaproszenie i mówi: „Bardzo się cieszę, że wam
pomogłem zrobić tą drogę do Opatowa". Facet mówi: „Przecież droga do
Opatowa jest zrobiona nowa." Odpowiada: „Nie o ten odcinek chodzi".
Do pkt. 13

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XIV sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 8 października 2015 roku.
Prototyotflwał
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Zbigniew Erehki

Joanna Winiarska

38

