Protokół Nr XXIII/2016
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2016 roku, w godz. 10.10-11.35,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych.
Nieobecny radny Stanisław Góźdź.

Do pkt. l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram XXIII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 14 kwietnia 2016 roku.
Witam panie i panów radnych, witam panów Prezydentów, witam pana
Sekretarza, panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta
i szefów podległych miastu jednostek. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się
o rzetelną i obiektywną relację z naszych obrad w lokalnych środkach
społecznego przekazu.
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.

Do pkt. 2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zapraszam do mównicy pana Pawła Wolańczyka z Muzeum Historii Kielc,
proszę o krótki wykład na temat 1050 Rocznicy Chrztu Polski.
Paweł Wolańczyk
Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie i daną mi możliwość przedstawienia
znaczenia chrztu Polski, którego 1050 rocznicę dzisiaj obchodzimy.
Przytacza się różne motywy dla których Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu
Chrześcijaństwa. Niezależnie jednak od intencji, akt ten miał przełomowe
znaczenie dla rozwoju państwa, wpłynął także na nasz region - chociaż nie od
razu. Dlatego to właśnie o skutkach chrztu dla rozwoju państwowości, dla
budowy państwa chciałbym powiedzieć parę słów.
Na początku trzeba zaznaczyć, że budowa państwa Piastów zaczęła się już przed
966 r. Mieszko podporządkowywał sobie ziemie słowiańskie. Graniczył
z Czechami, zaczął także sąsiadować z Cesarstwem Niemieckim. Rozrastające
się terytorium w momencie chrztu było już> jak na ówczesne czasy, dość dobrze
zorganizowane. Natomiast chrzest można uznać za taki impuls do dalszego
rozwoju.

Po pierwsze doszło do wzmocnienia pozycji państwa w Europie. Mieszko
przyłączył swój kraj do świata chrześcijańskiego, wszedł w krąg kultury
zachodniej. Znalezienie się w tej samej strefie umożliwiło zawieranie układów,
związki dyplomatyczne, związki dynastyczne z władcami chrześcijańskimi.
Oczywiście z Mieszkiem jako władcą pogańskim pewne stosunki też zapewne
zachodziłyby. Lecz na dłuższą metę byłby on marginalizowany. Tak stało się na
przykład ze Związkiem Wieleckim z którym Mieszko prowadził wojny, wojny
te przegrywał. Natomiast później Wieleci zostali wchłonięci, podbici przez
organizmy silniejsze, lepiej zorganizowane.
Chrzest, został zatem spożytkowany w celu zapewnienia państwu mocnej
pozycji w ówczesnym świecie. Tak na przykład jeszcze we wcześniejszych
kontaktach z Rzymem Mieszko musiał uciekać się do pośrednictwa
chrześcijańskich Czech. Później, w ostatnich latach jego życia kontakty te były
już bezpośrednie. Podobnie było z cesarstwem niemieckim.
Mieszko miał pozycję równą księciom niemieckim. Natomiast jego syn Bolesław Chrobry umacniał ją i został już określony jako najbliższy
współpracownik cesarza, czego dowodem stał się zjazd gnieźnieński.
Oczywiście w zależności od sytuacji politycznej, osób które zasiadały na tronie,
kontakty między władcami polskimi, a tymi z pozostałych krajów ulegały
znacznemu ochłodzeniu, wybuchały wojny. Wciąż jednak był to ten sam krąg
kulturowy.
Nie mniej ważny był rozwój wewnętrzny. Z chrztem związany był napływ do
kraju duchowieństwa. Stały przed nim nie tylko zadania związane z pracami
misyjnymi i liturgicznymi. Byli to wtedy jedyni wykształceni ludzie w państwie
i książę potrzebował ich do świeckich zadań organizacyjnych. Tak samo było
zresztą w innych krajach Europy Zachodniej. Duchowni stanowili więc skład
poselstw wysyłanych za granicę. Wchodzili w skład kancelarii książęcej, której
powstanie wymuszało administrowanie państwem. Kancelaria wystawiała
dokumenty wewnętrzne. Wychodziły z niej również listy do obcych dworów.
Używanym językiem była oczywiście łacina, język używany powszechnie
ówcześnie w zachodniej Europie. Znajomością łaciny mogli się przynajmniej na
początku pochwalić tylko osoby duchowne. Oni rzeczywiście w pracach
kancelarii książęcej odgrywali znaczącą rolę. Dopiero później znajomość pisma
stała się także dostępna także dla świeckich, księcia i możnych.
Religia umacniała państwo wewnętrznie także dlatego, że w świecie
chrześcijańskim władca miał wyższą pozycję, niż w świecie pogańskim.
Podniesienie na niego ręki stanowiło grzech śmiertelny. Nowa religia dawała
szansę na wzmocnienie poprzez ujednolicenie społeczeństwa, bowiem do tej
pory każde plemię miało własnych bogów. Natomiast należy też oczywiście
zdawać sobie sprawę, że chrystianizacja polski była procesem złożonym
i niełatwym. Ludzie niechętnie rezygnowali z wiary przodków. Dochodziło do
buntów zarówno przeciw prawu książęcemu jak i przedstawicielom nowej

religii. Sam proces budowy państwa był długotrwały. Trwał przez kilka stuleci.
Widać to choćby na przykładzie naszych terenów.
Region świętokrzyski, w momencie kiedy odbywał się chrzest Polski był słabo
zagospodarowany osadniczo. Nie sięgały do niego impulsy państwa Polan,
prawdopodobnie także nie było wpływów terytorium Wiślan. Nasza przestrzeń
była domeną pogańskich bogów, którym oddawano cześć w górskich ośrodkach
kultowych. Oczywiście najbardziej znany był ten na Łysej Górze, ale także na
górze dobrzeszowskiej, niedaleko Łopuszna. W okolicach, jeśli chodzi
0 najbliższe okolice Kielc nie ma żadnych znalezisk archeologicznych, które
można datować na X wiek.
Tereny, nasze najbliższe tereny zostały włączone w granice państwa Polan
prawdopodobnie w latach 70-90 X wieku. Nie spowodowało to jednak jakichś
głębszych przemian. Istnieją hipotezy, według których w późniejszym czasie, to
jest w jedenastym wieku istniał ośrodek książęcy na górze grodowej
w Tumlinie. Są to jednak dosyć ostrożne hipotezy. Nawet, gdyby ten ośrodek
w Tumlinie istniał i miał wpływ na sąsiadujące treny, to wciąż osadnictwo było
rozrzedzone i słabe. Badacze, którzy zajmują się dziejami wczesnego
średniowiecza określają te tereny jako wewnętrzna rubież państwa. Zresztą
rubież nie jedyna. Pierwszą świątynię na południcwozachodnich stokach
Łysogór wybudowano pod koniec XI w. A więc ponad sto lat po chrzcie. Był to
nasz kościół św. Wojciecha. Niektórzy przesuwają jego budowę na początek
dwunastego wieku.
Według jednej z teorii osada przy Silnicy, o której się mówi, że dała początek
Kielcom, powstała niewiele wcześniej niż kościół, albo wręcz w tym samym
czasie. Wtedy także wybudowano klasztor na ś w. Krzyżu. Tradycja
benedyktyńska przypisuje co prawda jego fundację na początek jedenastego
wieku. Współcześni historycy czas założenia opactwa przesuwają jednak na
początek XII wieku.
W tym samym czasie, czyli albo pod koniec jedenastego wieku, albo
w pierwszej połowie dwunastego wieku książę oddał te tereny pod zarząd
kościoła, który miał zagospodarować słabo zaludnione części państwa
1 wykorzenić pozostałości pierwotnej słowiańskiej religii. W drugiej połowie
dwunastego wieku, dokładnie w 1171 r., a więc już ponad 200 lat po chrzcie,
jeden z biskupów krakowskich Gedko ufundował na wzgórzu zwanym dzisiaj
zamkowym, kolegiatę - dzisiejszą bazylikę, wokół której zaczęła powstawać
zabudowa administracyjno - gospodarcza służąca członkom kapituły
kolegiackiej. To związało nasze tereny z pozostałą częścią diecezji krakowskiej
oraz obszarem sandomierskim. Ten administracyjny ośrodek kościelny
spowodował przesuwanie się osadnictwa przy kościele św. Wojciecha pod
wzgórze zamkowe. Dalsze procesy doprowadziły do wykształcenia się u stóp
wzgórza osady targowej (a następnie miasta). Rozwój osadnictwa, rozwój
naszego regionu był związany z rozwojem organizacji kościelnej, a Chrzest był
tym impulsem, który zapoczątkował te procesy.

Do pkt. 3
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zapraszam do mównicy pana Roberta Płaskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa
Kielce. Proszę o krótką prezentację w ramach obchodzonego w dniu 22 kwietnia
Światowego Dnia Ziemi na temat problemu niszczenia oraz zaśmiecania
obszarów i wzgórz leśnych Miasta Kielce.
Pana Robert Piaski Nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce przedstawił prezentację
multimedialną „Bezprawne korzystanie z lasu. Nadleśnictwo Kielce", (pełna
prezentacja stanowi załącznik do protokołu)
Chciałbym przedstawić państwu informację na temat bezprawnego korzystania
z lasów na przykładzie naszego nadleśnictwa. Mogę powiedzieć, że jestem
dumny z tego że jestem nadleśniczym w najładniej położonym mieście
w Polsce. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to, co widzimy za oknami,
to co nas otacza, to są lasy, nie tylko lasy państwowe, ale w ogóle lasy, które
będąc w dobrym stanie pozwalają także mieszkańcom miasta na duży komfort
mieszkania. Takie mam odczucie. Te lasy, dla ogółu mieszkańców mają bardzo
duże znaczenie. Jesteśmy obecnie w przededniu Dni Ziemi, ale także w marcu
mieliśmy Światowy Międzynarodowy Dzień Lasów. To się spina z pewną
informacją, którą chciałbym państwu przedstawić jako podstawę ekologicznego
zainteresowania społeczeństwa tym, co się dzieje dookoła.
Jestem szefem jednej z 430 jednostek w Polsce, jednym z 23 nadleśnictw
Generalnej Dyrekcji.
'
• Dzień Ziemi, znany też jako Światowy
Dzień Ziemi lub
Międzynarodowy Dzień Ziemi - akcje prowadzone corocznie wiosną,
których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.
• Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak
kruchy jest ekosystem naszej planety.
• Pomysłodawcą Dnia Ziemi był amerykański senator Gaylord Nelson.
• W 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dom Matki Ziemi. Pierwsze
obchody odbyły się w 2010 roku.

Położenie

17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, 23 Nadleśnictwa

S Nadleśnictwo Kielce w granicach zbliżonych do obecnych zostało
utworzone w 1918 roku
S W obecnym zasięgu Nadleśnictwo Kielce działa od 1.01.2007r.
Nadleśnictwo Kielce - kompleksy leśne:

16,6 tyś. hałasów

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa obejmuje
80,4 tyś. ha
14 Gmin, 2 Powiaty
lasy Skarbu Państwa zarządzane przez Nadleśnictwa Kielce zajmują
16,59 tyś. ha w 3 18 kompleksach
12 leśnictw:

S
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S
S

Obsada 2 osobowa
Średnia powierzchnia leśnictwa 1382,71 ha (od 960 ha do 1587 ha)
Średnie pozyskanie drewna 87783 m3 (od 4121 m3 do 9563 m3)
Jedna szkółka leśna - w wygaszeniu produkcji o pow. 3,30 ha

53 zatrudnionych
•S w Służbie Leśnej
S ADM poza Służbą Leśną
S Robotnicy stali
S Stażyści

40 osób
l O osób
2 osoby
l osoby

Siedliska leśne wg grup żyzności:

Bb

e cerata*

siedliska borowe 31,7%
siedliska lasowe 15,5%
borowe wyżynne 3,6%
lasowe wyżynne 46,8%
lasowe górskie
2,48%

03°*

świeżs • wilgotne •bagienne

siedliska leśne wg stopni uwilgotnienia:
świeże 80,8%
wilgotne
18,4%
bagienne
0,8%
Lasy wg funkcji:
82,4 % lasy ochronne
17,6 % lasy gospodarcze

Pochodzenie drzewostanów:
22,6 % lasy naturalne
76,9 % lasy sztuczne
0,1 % lasy odroślowe
10 rezerwatów
2 parki krajobrazowe
6 obszarów chronionego krajobrazu
7 obszarów NATURA 2000
9 pomników przyrody
l użytek ekologiczny
l stanowisko dokumentacyjne
Udział panujących gatunków drzew (powierzchniowy)
Sosna
71,1%
Jodła
16,1%
Buk
4,4%
Dąb
3,8%
Brzoza
2,2%
Olsza
1,6%
Pozostałe
0,8%
Zadania z zakresu głównego użytkowania lasu:
Pozyskiwane jest 81,2 tyś. m3 (poniżej przyrostu)
S rozmiar (etat) użytkowania rębnego 38,8 tyś. m3 grubizny drewna netto
S rozmiar (etat) użytkowania przedrębnego 10 847,77 ha, 42,4 tyś. m3
grubizny drewna netto
S Sprzedaż drewna śr do 200 klientów (OLCZYK 30-40 % masy)
Zadania z zakresu głównego użytkowania lasu:
21,2 tyś. m3 22,1%
•S rozmiar pozyskania harwesterem
21,9 tyś. m3 grubizny drewna
S rozmiar pozyskania kłody
13,0 tyś. m3 grubizny drewna
Certyfikaty:
FSC (od 2003 roku)
PEFC(od2011 roku)
Zadania z zakresu hodowli lasu:
•S Odnowienia
76 ha
S Pielęgnacje
107 ha
S Czyszczenia wczesne
49 ha

S Czyszczenia późne
S Trzebieże wczesne
S Trzebieże późne

130 ha
106 ha
800 ha

Obwody łowieckie 15
Pozyskanie zwierzyny w 2014 roku:
Jeleń
10
Sarna
225
Dzik
178
Grodzone uprawy: 30,42 ha
Chemiczne zabezpieczanie upraw przed zwierzyną (i pokutowanie): 212,3 ha
Powierzchnia Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska"
76,9 tyś. ha
S Głównymi celami działania LKP Puszcza Świętokrzyska jest promocja
trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody
w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa
S W jego skład wchodzi 6 nadleśnictw: Zagnańsk, Daleszyce, Lago w,
Suchedniów, Kielce oraz Skarżysko (obręb leśny Rataje).
S Powołany został Zarządzeniem Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych w dniu 13 grudnia 2004 roku.

Leśny Kompleks Promocyjny
"Puszcza Świętokrzyska"

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Kielce
• Odwiedziny Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej - 5100 osób
• Akcje, imprezy okolicznościowe organizowane przez Nadleśnictwo 7005 osób
• Festyny, Targi - około 20000 osób

BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO MIASTA
Nadleśnictwo Kielce - antropopresja
Granica terenów leśnych z terenem miasta wynosi ok. 70 km
W granicach miasta Kielce znajduje się 2470 ha lasów, które stanowią 22,6 %
powierzchni miasta
W zarządzie Nadleśnictwa Kielce znajduje się 1721 ha (69,7%), a następnie lasy
SP, niepaństwowe, wspólnot gruntowych i lasy komunalne

i i•
Lasy na terenie Kielc
2470 ha
22,6% pow miasta
1721 ha
69,7% LP
271 ha
11,0 % Lasy Skarbu Państwa
267 ha
10,8 % lasy niepaństwowe
120 ha
4,8 % lasy wspólnot gruntowych
91 ha
3,7 % lasy komunalne
Pozostałe elementy zieleni miejskiej zajmują 1184 ha
• 242 ha parki skwery tereny rekreacyjne
• 130 ha zieleń tras komunikacyjnych
• 396 ha ogródki działkowe
• 388 ha zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej
• 28 ha nekropolie
Inwestycje liniowe:
• Nadleśnictwo ma podpisane 127 umów na inwestycje liniowe o łącznej
długości inwestycji liniowych ok. 25300 mb
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Linie elektroenergetyczne:
• Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - służebność ustanowiona na
pow. 16,85 ha (linie przebiegają przez 22 działki ewidencyjne, 8 gmin,
23 wydzielenia leśne)
• Linie przesyłowe PGE Dystrybucja S.A. - pow. zajęta pod liniami
31,91 ha (linie przebiegają przez 112 działek ewidencyjnych, 14 gmin,
174 wydzielenia leśne)

ZAGROŻENIA
Szkodnictwo leśne
Do szkodnictwa leśnego należy zaliczyć ogół szkód antropogenicznych,
związanych z działaniem człowieka w środowisku przyrodniczym, w tym
w środowisku leśnym. Szkodnictwo leśne jest efektem szkodliwego
oddziaływania człowieka na las i obiekty (przedmioty) z nim związane.
Rodzaje szkodnictwa leśnego:
1. Bezprawne korzystanie z lasu.
Polega na popełnianiu różnych czynów zabronionych prawem, przeważnie
wykroczeń, związanych z pobytem człowieka w lesie i na gruntach leśnych.
2. Kłusownictwo
Polega na nielegalnym pozyskiwaniu zwierzyny (zwierząt łownych) albo na
usiłowaniu wchodzenia w posiadanie tej zwierzyny. Proceder ten uprawia nie
tylko osoba całkowicie pozbawiona uprawnień do wykonywania polowania,
ale również myśliwy polujący niezgodnie z przepisami prawa lub osoba
nieprawnie zezwalająca na polowanie.
3. Kradzież i niszczenie mienia nadleśnictwa.
Grupa obejmuje różne składniki mienia Lasów Państwowych i innego
posiadacza lasów, inne niż drewno, zwierzyna. Duży udział w grupie mają
elementy terenowej infrastruktury technicznej.
4. Kradzież drewna z lasu państwowego
Kradzież drewna z lasu państwowego stanowi główną grupę i pozycję
rodzajową szkodnictwa leśnego. Przypadki kradzieży drewna mogą być
wykroczeniami lub przestępstwami, w zależności od wartości spowodowanej
szkody.
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1. Bezprawne korzystanie z lasu.
Do najczęściej naruszanych przepisów zaliczanej do tej grupy rodzajowej
szkodnictwa należą art.161, 148 § l, 162, 166 oraz 82 § l pkt. 7 Kodeksu
Wykroczeń, tj. odpowiednio:
- niedozwolone wjazdy do lasu,
- obłamywanie
gałęzi
tzw.
stroiszu
jodłowego,
zaśmiecanie
i zanieczyszczanie lasu,
- puszczanie psa luzem,
- stwarzanie zagrożenia pożarowego.
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16-05, Kielce
16-07, Łagów
16-13, Skarżysko
16-15, Suchedniów
16-18, Zagnańsk
16-20, Daleszyce
LKP razem
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Nadleśnictwo Kielce wydaje 61,1 tyś. zł na rok na sprzątanie.
Usunięto 762 m3 śmieci.
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Zaśmiecanie lasu
Stroisz

Uranie* zasięgu foory pospoi«e< w rossce
(wg Szalera)

Bezprawne korzystanie z lasu
Narastającym problemem z tej grupy rodzajowej szkodnictwa leśnego jest
nielegalne pozyskiwanie i kradzieże stroiszu jodłowego, gdyż na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odnotowano ogółem 659
przypadków za okres od 2006 do 2015 roku na łączną masę 1029,84 mp,
z czego na terenie LKP „Puszcza Świętokrzyska" w tym okresie odnotowano
476 przypadków o łącznej masie 847,58 mp.
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Puszczanie psa luzem

ZAGROŻENIA POŻAROWE
3 pożary (2014r.)
19 pożarów (2015r.)
•S 2 wieże przeciwpożarowe
S Powierzchnia pożarów w 2014r.
0,34 ha
S Powierzchnia pożarów w 2015r.
0,47 ha
W 2015 roku pojawiła się osoba, która notorycznie podpalała lasy.
KŁUSOWNICTWO
W 2015 roku na terenie LKP „Puszcza Świętokrzyska" zarejestrowano 5
przypadków kłusownictwa (o 4 więcej niż w roku 2014). Wszystkie sprawy
zostały skierowane do organów ścigania.
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3. Kradzież albo zniszczenie mienia nadleśnictwa.
W roku 2015 na terenie LKP „Puszcza Świętokrzyska" odnotowano 18
przypadków (o 11 mniej niż w roku 2014). Większość spraw przekazano według
właściwości do organów ścigania.
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4. Kradzież drewna z lasu państwowego.
39 m3 skradzione w 2014r.
S W RDLP 636 kradzieży - Nadleśnictwo 25 kradzieży
S W RDLP 1487 m3 masa - Nadleśnictwo 39 m3 masa
^ W RDLP 330952 zł wartość- Nadleśnictwo 7453,20 zł wartość
S W RDLP 67 strażników - Nadleśnictwo 4 strażników
W 2015 roku w 6 nadleśnictwach wchodzących w skład LKP „Puszcza
Świętokrzyska" odnotowano 176 przypadków kradzieży drewna tj. 98 mniej niż
w roku 2014.
W 2015 roku zmniejszyła się również masa skradzionego drewna
z 678,90 m3 w roku 2014 do 637,51 m3 tj. o 41,39 m3.
Wartość skradzionego drewna w
2015 roku wyniosła
174 526,70 zł
2014 roku było
171 246,67 zł
Masa skradzionego drewna w m3
2014 12015

90,3,

263,4-

6*^

V«£

Wartość skradzionego drewna w złotych
2014 «2015

18542,31
86070
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Nielegalny wyrąb i wywóz drewna

Nielegalna uprawa marihuany
1. Bezprawne korzystanie z lasu
Do najczęściej naruszanych przepisów zaliczanej do tej grupy rodzajowej
szkodnictwa należą art.161, 148 § l, 162, 166 oraz 82 § l pkt. 7 Kodeksu
Wykroczeń, tj. odpowiednio:
• niedozwolone wjazdy do lasu,
• obłamywanie
gałęzi
tzw.
stroiszu
i zanieczyszczanie lasu,
• puszczanie psa luzem,
• stwarzanie zagrożenia pożarowego.

jodłowego,

zaśmiecanie

Podstawy prawne regulujące poruszanie się pojazdów na terenie lasów
• Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 101 póz. 444
z późniejszymi zmianami)
• Ustawa prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 98 póz. 602
• Ustawa o drogach publicznych Ustawa z dnia 21 marca 1985 r Tekst
ujednolicony po zmianie ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.
• Rozporządzenie MSWIA w sprawie kontroli ruchu drogowego z dnia
18 lipca 2008 r. Dz.U. 2008 nr 132 póz. 841
• Rozporządzenie MSWIA w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia
6 lipca 2010 r. Dz.U. 2010 nr 123 póz. 840
• Rozporządzenie MSWIA w sprawie znaków i sygnałów drogowych
z dnia 31 lipca 2002 r. Dz.U. 2002 nr 170 póz. 1393
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Nielegalny wjazd do lasu

Art. 6.1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
drogi leśne - drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi
w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;
• Art. 29. 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem
w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami
leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane
drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to
inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
la. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi
wyznaczonymi przez nadleśniczego.
2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. l, na drogach leśnych jest
dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
3. Przepisy ust. l oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą
wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:
1) pracowników nadleśnictw;
2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych;
3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie;
Art. 45. 1. W Lasach Państwowych tworzy się Służbę Leśną. Do Służby Leśnej
zalicza się pracowników zajmujących się:
1) sprawami zarządu lasami będącymi w zarządzie Lasów Państwowych;
2) prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów;
3) zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego
i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony
mienia;
Art. 47. 1. W Lasach Państwowych tworzy się Straż Leśną. Zadania, o których
mowa w art. 45 ust. l pkt 3, wykonywane są przez strażników leśnych
zaliczanych do Służby Leśnej.
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Art. 29 i 30 "Ustawy o lasach" nakłada na Straż Leśną obowiązek
egzekwowania od korzystających z lasu przestrzegania przepisów prawnych,
których celem jest ochrona lasu przed szkodnictwem.
Przestępstwami i wykroczeniami szczególnie zwalczanymi w lasach są:
Kradzieże drewna z lasu (art. 278 i 290 Kodeksu karnego) - grozi kara
pozbawienia wolności od 3 m-cy do 5 lat, a w przypadku mniejszej wagi
grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
l roku.
Zaśmiecanie (art. 162 Kodeksu wykroczeń) - grozi mandat karny
w wysokości od 50 do 500 zł.
Wjazd pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do lasu
(art. 161 Kw) - grozi mandat karny w wysokości od 50 do 500 zł.
Puszczanie psa luzem (art. 166 Kw) - grozi pouczenie lub mandat karny
w wysokości od 50 do 200 zł.
Nielegalne wydobywanie na terenie leśnym piasku, żwiru itp. (art. 154
Kw) - grozi kara grzywny w wysokości do 1000 zł albo kara nagany.
Używanie ognia w lesie (art. 82 § l pkt 7 Kw) - grozi mandat karny
w wysokości od 100 do 500 zł.
Postępowania w sprawach o wykroczenia 161 kw
2013r. - 64 pouczenia 16 mandatów na kwotę 2550 zł
2014r. - 48 pouczenia 15 mandatów na kwotę 1200 zł
2015r. - 27 pouczenia 12 mandatów na kwotę 2150 zł
Art. 161 k.w. Wjeżdżanie pojazdem silnikowym do lasu
Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza
lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie
należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo
pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega
karze grzywny.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia l lipca 2014r. W sprawie
szczegółowych zasad współpracy Lasów Państwowych z Policją. Na
podstawie art. 49 ust. 3 pkt l ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
„Plan wspólnych działań Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
i Nadleśnictwa Kielce w latach 2015 - 2020".
art. 49 ust. 3 pkt l
3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady:
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1) współdziałania Lasów Państwowych z Policją - mając na względzie
ustawowe zadania tych podmiotów oraz konieczność zapewnienia poprawnej
i skutecznej współpracy;
CELE
1. Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w lasach
2. Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej
3.Zapewnienie ochrony przyrody i środowiska.
Jak przeciwdziałać?
- Współdziałanie służb
- Edukacja i prewencja
- Zmiana mentalności
- Brak przyzwolenia społecznego
Radny Witold Borowiec
To dobrze, że ten temat, niszczenia, zaśmiecania obrzeży naszych lasów został
w ramach Światowego Dnia Ziemi zaprezentowany przez Nadleśnictwo. To jest
ochrona środowiska, ekologii. Przypomnę, że realizujemy Niską Emisję, w tych
samych tematach. Od jakiegoś czasu miasto też w tym uczestniczy. Myślę, że
kolejne działania będą bardziej skuteczne, żeby wyeliminować ten problem. Jest
to problem peryferyjnych dzielnic miasta: Bruszni, Grabiny. Myślę, że będą
bardziej skuteczne. Dobrze że zostało to dzisiaj zaprezentowane. Bardzo
dziękuję.
Do pkt. 4

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję
uzgodniony w dniu 6 kwietnia 2016 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:
- zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia
akcji spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej
Chemar S.A. na rzecz Gminy Kielce;
- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2016-2040;
20

- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu Miasta Kielce na 2016
rok;
- wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały
w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej
w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.
Ponadto wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kielce.
Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod
głosowanie wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie nieodpłatnego nabycia akcji spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych
i Armatury Przemysłowej Chemar S. A. na rzecz Gminy Kielce.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta
Kielce.
Głosowanie:
Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak
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Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenie
budżetu Miasta Kielce na 2016 rok.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
— brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów
w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do
uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie porządku obrad:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad.
Sesja realizowana będzie według poniższego porządku obrad:
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Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Prezentacja Muzeum Historii Kielc na temat 1050. Rocznicy Chrztu Polski.
3. Prezentacja Nadleśnictwa Kielce w ramach obchodzonego w dniu
22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi na temat problemu niszczenia oraz
zaśmiecania obszarów i wzgórz leśnych Miasta Kielce.
4. Omówienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu
17 marca 2016r.
6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce.
9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016 - 2040 (z autopoprawką);
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok (z autopoprawką);
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego;
4) w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn: Program
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata
2016-2020;
5) w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn: Program
prewencji ospy wietrznej na lata 2016-2020;
6) w sprawie przyjęcia zobowiązania do zapewnienia warunków do
osiedlenia się na terenie Miasta Kielce rodziny polskiego pochodzenia
ewakuowanej przez Rząd Polski ze wschodniej Ukrainy, objętej
działaniami wojennymi;
7) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016r.;
8) w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy
ul. Słowackiego 25;
9) w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy
ul. Sienkiewicza 78;
10) w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej
w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej (z autopoprawką);
11) w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego
25/160 części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Rajtarskiej;
12) w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego
(działka nr 5/69);
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13) w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego
i ulicy Hubalczyków (działki nr: 5/41, 5/54);
14) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Południowej;
15) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Żytniej;
16) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Żytniej;
17) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Zagórskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
18) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Świętojańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
19) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Ludomira Różyckiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy;
20) w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach
przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego nr 148 (działki nr 620 i 621/1);
21) zmieniająca uchwałę Nr XXII/459/2016 Rady Miasta Kielce z dnia
17 marca 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych
w Kielcach przy ulicy Leśnej (dz. nr 198/1, dz. nr 201);
22) w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta
Kielce.
10.Interpelacje i zapytania Radnych.
11 .Sprawy różne i wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad.
Do pkt. 3

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję, iż do dnia dzisiejszego nikt nie wniósł uwag do protokołu z sesji,
która odbyła się w dniu 17 marca 2016 roku. Radny oraz każdy uczestnik sesji
miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia
dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu
17 marca 2016 roku:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

24

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXII/2016 z sesji
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 17 marca 2016 roku.

Do pkt. 6
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję radnym: Mariannie Noworyckie - Gniatkowskiej, Tomaszowi
Boguckiemu oraz Marianowi Kubikowi za honorową asystę sztandaru Rady
Miasta Kielce podczas trzeciego Kieleckiego Marszu Pamięci, który przeszedł
wczoraj ulicami Kielc w 96 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
Informuję o możliwości składania wniosków z kandydaturami do nagród za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania
i ochrony kultury, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XXXII/597/2012
z dnia 6 września 2012 roku.
Przypominam państwu o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.
Oświadczenia za rok 2015 można składać do 2 maja 2016 roku do godziny 24.
Interpelacje między sesjami złożył radny Grzegorz Świercz.

Do pkt. 7
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce, pan Andrzej Sygut
„INFORMACJA
o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce
(od 17 marca 2016 r. do 14 kwietnia 2016 r.)
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 17 marca
2016 r. wydałem:
I. 37 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
_ Nr 115/2016, Nr 120/2016, Nr 135/2016, Nr 145/2016

?

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 rok Nr 111/2016, Nr 116/2016, Nr 121/2016, Nr 136/2016, Nr 146/2016

i

3. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce Nr 110/2016

9

4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok:
a) Biura Wystaw Artystycznych - Nr 122/2016,

b)
c)
d)
e)
f)

Domu Kultury „ Zameczek" - Nr123/2016,
Domu Środowisk Twórczych - Nr124/2016,
Kieleckiego Centrum Kultury - Nr125/2016,
Kieleckiego Teatru Tańca - Nr126/2016,
Miejskiej Biblioteki Publicznej -Nrl27/2016,
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g) Muzeum Historii Kielc - Nr128/2016,
h) Muzeum Zabawek i Zabawy - Nr 129/2016,
i) Teatru Lalki i Aktora „Kubuś" - Nr 130/2016,
w Kielcach
5. ustalenia stawek opłat za parkowanie na dworcu autobusowym - Nr 133/20165
6. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2016 r.:
a) z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji podmiotom
uprawnionym- Nrl34/2016 ,
b) publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych
przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom - Nr143/2016,
7. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - NrI38/20169
8. pozbawienia stypendium sportowego przyznanego w roku 2016 za
osiągnięte wyniki sportowe oraz zmiany zarządzenia w sprawie
przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
wroku2015- N r l 4 0 / 2 0 1 6 ,
9. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) powołania Komisji Mieszkaniowej - Nr 113/2016j
b) określenia standardów dworców autobusowych oraz stawek za
korzystanie z nich przez przewoźników i operatorów - Nr 137/2016?
c) sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce - Nr 139/2016.i
d) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali
przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne - Nr 144/20165
10. powołania Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów w mieście Kielce
_ Nr 117/2016
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11. pozbawienia prawa zarządu zabudowaną nieruchomością położoną
w Kielcach przy ulicy Miłej, powierzonego Miejskiemu Zarządowi
Nr 131/2016
Budynków w Kielcach ,
12. ustanowienia służebności
Nrl32/2016
a) gruntowej,
b) przejazdu i przechodu (drogi koniecznej) oraz służebności
Nrl41/2016
gruntowej,
13. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
Nrll2/2016
a) Warszawskiej,
b) Świerkowej i Łukowej _ N r l l 4 / 2 0 1 6 ?
c) Sandomierskiej Nrll8/2016
Nrll9/2016
d) GrunwaldzkiejNr 142/2016
e) Ludomira Różyckiego
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II.

10 decyzji i l postanowienie w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 21 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce."

Do pkt. 8
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję państwa radnych, że na stronie dla radnych, w odpowiednim czasie
i trybie zostało opublikowane sprawozdanie: Ocena zasobów pomocy społecznej
dla Miasta Kielce. Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego
sprawozdania? Nie słyszę. Uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do
wiadomości przedstawione sprawozdanie.

Do pkt. 9
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych Komisji, wszystkie projekty
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały opinię.
Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji, chcieliby omówić szczegóły
opiniowania tych projektów, proszę aby przed głosowaniem wpisali się na listę
mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad.
Do pkt. 9.1-9.2
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała następujące
projekty uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2016 - 2040, z autopoprawką; (pkt. 9.1)
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok, z autopoprawką. (pkt. 9.2)
Mam świadomość tego, że autopoprawką została zawieszona dopiero wczoraj
w godzinach już po 15. Winna jestem państwu tylko jedno zdanie na temat tego,
czego dotyczy ta autopoprawką. Autopoprawką dotyczy przeniesienia zadania
inwestycyjnego rocznego związanego z budową budynku mieszkalnego przy
ulicy Tartacznej, które jest w budżecie zapisane w Wydziale Mieszkalnictwa,
przeniesienia go do Wieloletniej Prognozy Finansowej i rozłożenia wydatku na
dwa lata. Kwota się nie zmienia - 3 miliony złotych, po 1,5 miliona na 2016 rok
i 1,5 miliona na 2017 rok. Zadanie jest dosyć obszerne i chyba zbyt
optymistyczne były nasze przewidywania, że cała procedura, związana
z przygotowaniem i dokumentacji i przetargu, no i wykonanie, że to się uda
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zrobić w ciągu jednego roku. Tego dotyczy autopoprawka. Te zmiany również
trzeba zapisać w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Będę prosić państwa
o uchwalenie proponowanych zmian zarówno w projekcie uchwały zmieniającej
budżet na 2016 rok i autopoprawki, którą po krotce omówiłam. Zanim to zrobię,
to jeszcze mam dwa zdania wyjaśnienia. Wyjaśnienie dotyczy uzasadnienia do
projektu uchwały. W związku z tym, że mieliśmy takie rozmowy, dyskusje na
temat jak powinny wyglądać zapisy w tym uzasadnieniu z Regionalną Izbą
Obrachunkową, ostatecznie zmieniliśmy i państwo macie uzasadnienie bez tych
zmian, dlatego ja ustnie informuję o tym, że do tej pory dotacje podmiotowe,
dodatkowe dotacje podmiotowe, które uchwalaliście państwo na działalność dla
poszczególnych instytucji kultury, miały jakby przywołany cel. Czyli miały
wskazane konkretne przeznaczenie. Otóż zwrócono nam uwagę, że w związku
z tym, że te środki idą, są dedykowane na działalność, która jest działalnością
statutową, to w zasadzie nie powinno być wskazania tego dodatkowego celu,
a powinna być tylko informacja o tym, że zwiększamy dotację podmiotową.
Oczywiście zawsze będziemy państwa informować o szczegółach tych
dodatkowych pieniędzy, natomiast nie będzie się to już znajdować
w uzasadnieniu. Druga rzecz dotyczy naszego błędu, tu się przyznajemy, jest
tam kwota przeznaczona, 5.000 zł, jako dofinansowanie budowy pomnika
Papieża Polaka. Powinniśmy to zapisać i w uzasadnieniu nazwać to zadaniem
realizowanym na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego, a nie wiedzieć dlaczego napisaliśmy, że na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej. To są takie rzeczy, które
powinny się zmienić.
Przejdźmy teraz do skutków, jakie przyniesie przyjęcie przez państwa zapisów,
które zaproponowaliśmy i zmieniają budżet na 2016 rok wraz z autopoprawka.
Ten projekt uchwały, wraz z autopoprawka dokonuje takich zmian, które
polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu miasta o kwotę 1.589.693 zł,
w tym plan dochodów bieżących zmniejsza o kwotę 730.193 zł, a plan
dochodów majątkowych o kwotę 859.500 zł. Zmiany powodują również
zmniejszenie planu wydatków budżetu o 1.589.693 zł i na kwotę tą składają się
propozycje zmniejszenia planu wydatków bieżących o 343.103 i planu
wydatków majątkowych o 1.246.590 zł. Projekt uchwały zawiera również
propozycje zmian w wydatkach inwestycyjnych rocznych oraz w wydatkach
wieloletnich, w kwotach, które przypadają do poniesienia w roku 2016.
Przyjęcie tego projektu ogólnie spowoduje takie zmiany, że będzie ten nasz
budżet, ten plan budżetu na 2016 rok wyglądał w taki sposób, że dochody łączne
wyniosą 1.096.852.224 zł. Na kwotę tych dochodów ogółem składać się będą
planowane dochody bieżące łącznie o wysokości 1.027.700.276 zł oraz dochody
majątkowe w wysokości 69.151.948 zł. Zmiany spowodują również to, że
planowane wydatki w naszym budżecie będą wynosić 1.185.144.110 zł i będą
się składać z planu wydatków majątkowych w wysokości 193.959.234 zł oraz
planu wydatków bieżących w wysokości 991.184.876 zł. Deficyt planowany, po
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zmianach zapisany będzie w wysokości 88.291.886 zł. Kwoty ogółem, po
stronie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów, zawsze wszyscy
pytają, a jaki u was jest budżet, to właśnie tą kwotę się podaje: 1.236.765.236 zł.
Dwa zdania o zmianach, które proponujemy zapisać w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta na lata 2016-2040. Zmiany te dotyczą, konieczność
dokonania zapisu tych zmian, wynika z ustawy. Dlatego prosimy również
o uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 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 2016 - 2040
z autopoprawką: (pkt. 9.1)
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/476/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016 - 2040.
II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2015 rok z autopoprawką: (pkt. 9.2)
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/477/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok.

Do pkt. 9.3
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt uchwały dotyczy Dzikiej Róży. Co roku Prezydent Miasta wzmacnia
finansowo ten plebiscyt i w tym roku staje się podobnie. Dlatego prosimy
o akceptację projektu uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/478/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu
Województwa Świętokrzyskiego.

Do pkt. 9.4
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki
zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) na lata 2016-2020.
Jak państwo na pewno wiecie, ten projekt już realizujemy parę lat i teraz mamy
kolejną edycję na 2016-2020. Z uwagi na dobre efekty tych szczepień chcemy to
kontynuować i w tym roku na ten cel również przeznaczamy określoną kwotę,
żeby zrealizować wszystkie szczepienia dotyczące dziewcząt w wieku 13 lat.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/479/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2020.

Do pkt. 9.5
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki
zdrowotnej pn.: Program prewencji ospy wietrznej na lata 2016-2020.
Wnioskujemy do państwa projekt uchwały, który umożliwi szczepienie dzieci
przeciw ospie, szczególnie te dzieci, które nie uczęszczają do żłobków. Te, które
są w żłobkach mają szczepienia obligatoryjne, natomiast te, które są pod opieką
rodziców, opiekunów, nie mają tej możliwości, a wiadomo, że to są koszty,
dlatego rekomendacje specjalistów w tym zakresie wskazują jednoznacznie, że
należy się nad tym pochylić i zaproponować rodzicom tego rodzaju szczepienia.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/480/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program
prewencji ospy wietrznej na lata 2016-2020.
Do pkt. 9.6

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pan Marek Scelina
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia zobowiązania do
zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Miasta Kielce rodziny
polskiego pochodzenia ewakuowanej przez Rząd Polski ze wschodniej Ukrainy,
objętej działaniami wojennymi.
W związku z sytuacją we wschodniej Ukrainie, czyli ze stanem panującej tam
wojny, rząd Polski podjął decyzję, którą już w tej chwili zrealizował,
0 sprowadzeniu do Polski 180 rodzin, które tam były zagrożone skutkami tej
wojny. Prezydent Miasta Kielce, odpowiadając na apel rządu, zgłoszony przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zadeklarował, że miasto jest
gotowe przygotować się do przyjęcia jednej takiej rodziny. Potem nastąpiła faza
uzgodnień pomiędzy miastem, a Departamentem Obywatelstwa i Repatriacji
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w wyniku którego zaproponowano
konkretną rodzinę. To jest czteroosobowa rodzina w składzie: ojciec, matka
1 dwoje dzieci. Jedno młodsze ośmioletnie, drugie to jest dwudziestoletni
mężczyzna. Te uzgodnienia chcemy zrealizować. Państwo ci, aktualnie
przebywają w ośrodku w Łańsku, tam przygotowują się do tego, ważnego w ich
życiu wydarzenia, czyli już ulokowania się w konkretnym miejscu w Kielcach.
Ten okres pobytu maksymalnie może trwać do ostatniego czerwca. Nie
powiedziałem chyba, że państwo legitymują się Kartą Polaka. Prezydent Miasta
proponuje podjęcie uchwały, w którym jest zobowiązanie do zapewnienia
warunków i w paragrafie 2 opisuje działania, które mają ten godny pobyt
naszym rodakom zapewnić. Wśród tych zobowiązań najważniejszym jest zakup
mieszkania, następnie przydzielenia go na podstawie umowy najmu. Drobne
remonty, które byłyby niezbędne w tym mieszkaniu, następnie wyposażenie go
w odpowiednie urządzenia i sprzęty, oraz udzielenia pomocy finansowej na
czas, który będzie niezbędny do tego, żeby państwo, dorośli członkowie rodziny
podjęli aktywność zawodową. Następnie, w związku z tym, że ojciec rodziny
jest zawodowym kierowcą, Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
zobowiązał się pośredniczyć w ułatwieniu podjęcia zatrudnienia. Miejski Urząd
Pracy natomiast będzie współpracował z jego małżonką, aby analogiczne
działania podjąć względem niej. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu wskaże
młodszej dziewczynce odpowiednią szkołę, szkołę podstawową, natomiast
również w związku z tym, że ten chłopak pragnie podjąć w Kielcach studia,
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pomoże mu w zorientowaniu się jaka jest kielecka oferta uczelni wyższych. To
jest dosyć precyzyjnie rozpisany tryb postępowania i zobowiązane są
odpowiednie jednostki miasta do wykonania konkretnych działań żeby to poszło
sprawnie. Proszę państwa o pojęcie tej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/481/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania do zapewnienia warunków do
osiedlenia się na terenie Miasta Kielce rodziny polskiego pochodzenia
ewakuowanej przez Rząd Polski ze wschodniej Ukrainy, objętej działaniami
wojennymi.

Do pkt. 9.7
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pan Marek Scelina
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016r.
Tak jak zawsze to robimy od lat, chcemy przyjąć pełny zakres zapisany
w ustawie, beż żadnych wyjątków.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/482/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016r.
Do pkt. 9.8-9.9
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Działalności Gospodarczej, pan Tadeusz
Kot zarekomendował projekty uchwał
- w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy
ul. Słowackiego 25; (pkt. 9.8)
- w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy
ul. Sienkiewicza 78. (pkt. 9.9)
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Przepis artykułu 35 pkt. 15 ustawy o grach hazardowych nakazuje
wnioskodawcy ubiegającemu się o uzyskanie koncesji przedstawienie opinii
rady gminy. Koncesja jest wydawana przez Ministra Finansów a rolą rady
gminy jest tylko odniesienie się do propozycji lokalizacji kasyna. Szczegółowe
uzasadnienie zostało państwu przekazane wraz z projektami uchwał.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie:
I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry
w Kielcach przy ul. Słowackiego 25. (pkt. 9.8)

Za
-21
Przeciw
-1
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/483/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy
ul. Słowackiego 25.
II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry
w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78. (pkt. 9.9)

Za
-22
Przeciw
-1
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/484/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy
ul. Sienkiewicza 78.
Do pkt. 9.10

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, pan Marian Sosnowski
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów
w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej,
z autopoprawką.
Uchwała dotyczy bezpłatnych przejazdów w dniu 29 maja 2016 roku, z okazji
Dnia Dziecka. Aby uświetnić te obchody, jest szansa udzielenia zarówno
rodzicom, opiekunom i innym osobom uczestnictwa z okazji tego dnia.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/485/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej
w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.

Dopkt. 9.11
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji, pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału
wynoszącego 25/160 części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Rajtarskiej.
Nieruchomość o powierzchni nieco ponad 500 m2, zabudowana domem
jednorodzinnym. Sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz
współwłaściciela zgodnie ze stosownym przepisem ustawowym.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/486/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego 25/160 części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Rajtarskiej.

Do pkt. 9.12
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji, pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicy Karola Olszewskiego (działka nr 5/69).
Nieruchomość nie jest mała posiada 1,36 ha. Jest to kolejna już nieruchomość,
która jest w ramach kompleksu, przeznaczonego na działalność inwestycyjną.
Nieruchomością zainteresowana jest firma produkująca komponenty
farmaceutyczne. Stąd inicjacja do rozpisania tego przetargu.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/487/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego (działka
nr 5/69).

Do pkt. 9.13
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji, pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicy Karola Olszewskiego i ulicy Hubalczyków (działki nr: 5/41, 5/54).
Nieruchomość nieco ponad 3000m2. Sprzedaż na zasadach ogólnych w trybie
przetargowym.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/488/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego i ulicy
Hubalczyków (działki nr: 5/41, 5/54).

Radny Jan Gierada
Ja głosowałem za.
Po uwzględnieniu
się następująco:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

głosu radnego Jana Gierady wyniki głosowania przedstawiają
-23
- brak
- brak

Do pkt. 9.14
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji, pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Południowej.
Przedłużenie istniejącej umowy na dwa garaże, o łącznej powierzchni 30m2.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/489/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Południowej.

Do pkt. 9.15-9.16
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji, pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekty uchwał:
- w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Żytniej; (pkt. 9.15)
- w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Żytniej, (pkt. 9.16)
Uchwały dotyczą dwóch pawilonów istniejących przy ulicy Żytniej. Pierwsze od
strony hali w kierunku centrum miasta. Od lat stoją te pawilony, skończyły się
umowy dwóm z nich i jest to wyrażenie zgody na przedłużenie umów na
kolejny okres.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Małą techniczna uwaga. Mamy tu dwa takie same tytuły, proszę na przyszłość
jakoś wyróżniać te uchwały.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji, pan Filip
Pietrzyk
Mamy tego świadomość, rzeczywiście, jak najbardziej. Tutaj, z uwagi na to, że
te uchwały daliśmy, to tak zostało. Na przyszłość, w takiej sytuacji będziemy je
indywidualizować. Przypadek jest szczególny, bo chodzi o dwa budynki na
jednej i tej samej działce. Będziemy to wyróżniać, znajdziemy na to jakiś
sposób.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie:
I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ulicy Żytniej (pkt. 9.15):
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Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/490/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Żytniej.
II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Żytniej (pkt. 9.16):
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/491/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Żytniej.

Do pkt. 9.17
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji, pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Zagórskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Przedłużenie dzierżawy na kolejny okres pod pawilonem, który znajduje się
naprzeciw wyjazdu z Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ulicy Zagórskiej,
takie charakterystyczne miejsce.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/492/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Zagórskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt. 9.18
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji, pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Świętojańskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
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Przedłużenie istniejącej umowy na kawałek gruntu o r powierzchni 120m , który
jest dzierżawiony pod ogród przydomowy przy ulicy Świętojańskiej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/493/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Świętojańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt. 9.19
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji, pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Ludomira Różyckiego oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Uchwała podobna do poprzedniej, z tym, że zamiast ogrodu przydomowego
mamy do czynienia z piętnastoma metrami powierzchni - miejsca postojowego.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/494/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Ludomira Różyckiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt. 9.20
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji, pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego
nr 148 (działki nr 620 i 621/1).
Chodzi o nieruchomość, którą jesteśmy zobowiązani nabyć z uwagi na
uszkodzenie tej nieruchomości poprzez inwestycje drogowe, które, jedna już jest
zrealizowana w tym rejonie i to jest ulica Ściegiennego, pas drogowy. Natomiast
38

z drugiej strony będzie szła droga gminna. Miejski Zarząd Dróg będzie
realizował w najbliższym czasie tę inwestycję drogową, stąd też zgodnie
z dyspozycją artykułu 113 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tej
sytuacji właściciel ma roszczenie o nabycie nieruchomości i musimy to zrobić.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/495/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej
w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego nr 148 (działki nr 620
i 621/1).

Do pkt. 9.21
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji, pan Filip
Piętrzy k
zarekomendował
projekt
uchwały
zmieniającej
uchwałę
NrXXII/459/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2016r. w sprawie
sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Leśnej
(dz. nr 198/1, dz. nr 201).
Jest to korekta dotycząca sprzedaży nieruchomości przy ulicy Leśnej, która była
podejmowana na ostatniej sesji. Wkradł się tu błąd polegający na
nieprawidłowym numerze księgi wieczystej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/496/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku zmieniającą uchwałę Nr XXII/459/2016 Rady Miasta Kielce z dnia
17 marca 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach
przy ulicy Leśnej.

Do pkt. 9.21
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak przedstawił projekt
uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta
Kielce.
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Ze składu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce odwołuje się
radną Joannę Winiarską. Do składu Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta
Kielce powołuje się radnych: Krzysztofa Adamczyka, Jarosława Machnickiego,
Joannę Winiarską. Do składu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta
Kielce powołuje się radną Katarzynę Zapałę. Do składu Komisji Ładu
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miasta Kielce powołuje
się radną Agatę Woj de.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIII/497/2016 z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady
Miasta Kielce.

Do pkt. 10

Interpelacje załączone do protokołu zgłosił Radny Dawid Kędziora.
Do pkt. 11

Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Kolejna sesja odbędzie się 19 maja 2016 roku.
Pragnę przypomnieć, że niebawem będziemy obchodzić kolejną rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prośba z mojej strony, żeby zgłaszać się do
pocztu sztandarowego.
Do pkt. 12

Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXIII sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 14 kwietnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Zbigniew Brelski

&070k>
Dariusz Kozak
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