Protokół Nr XXI/2016
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 18 lutego 2016 roku, w godz. 9.00-11.51,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,
Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych.
Dopkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram 21 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 18 lutego 2016 roku. Szanowni
Państwo dzisiejszą sesję rozpoczniemy w pewien sposób uroczyście. Miasto
Kielce pragnie uhonorować swoich mieszkańców, którzy osiągają światowe
sukcesy i jednocześnie promując rodzinne Miasto. Jest z nami między innymi
pani Laura Godek-Miąsik właścicielka firmy LYO FOOD oraz lokatorka
Kieleckiego Parku Technologicznego, która znalazła się w gronie najbardziej
wyróżniających się europejskich przedsiębiorców według rankingu magazynu
„Forbes". Firma LYO FOOD oferuje przede wszystkim pełnowartościowe,
gotowe posiłki obiadowe i śniadaniowe. Firma została wielokrotnie doceniona
zdobywając międzynarodowe nagrody, a także uznana przez wielu sportowców
i podróżników, takich jak: Andrzej Bargiel, Aleksander Doba, Adam Bielecki,
Luka Lindic, Simone Moro czy Kilian Jornet. Laura Godek-Miąsik prowadzi
firmę od 2009 roku. Od ubiegłego roku jest lokatorem Kieleckiego Parku
Technologicznego. W rankingu „30UNDER30" znaleźli się najbardziej
obiecujący i wyróżniający młodzi ludzie z Europy. Jury wyłoniło innowatorów
w dziesięciu różnych kategoriach: rozrywka, sztuka, media, nauka, zdrowie,
działalność społeczna, technologie, sprzedaż, finanse, polityka. Oprócz
właścicielki firmy LYO FOOD na liście znalazła się jeszcze siódemka Polaków.
Jak czytamy w artykule w Gazecie Wyborczej swoją firmę założyła i prowadzi
w Kielcach - obecnie w Kieleckim Parku Technologicznym - i nigdy nie
myślała, by przenieść ją gdzie indziej, cyt: „Jeśli ma się jakiś pomysł i chce się
coś robić, to w dzisiejszych czasach, gdy przez internet mamy dostęp do całego
świata, nie ma takiego wielkiego znaczenia, gdzie się znajdujemy. A Kielce są
dla mnie bardzo fajnym miejscem do mieszkania, nie są za duże i nie są za małe,
jest dużo przyrody, która dla mnie jest inspirująca, można dużo rzeczy robić w
okolicy, a do Krakowa czy Warszawy można zawsze pojechać. I szybko się
zmęczyć - śmieje się Laura. Pani Lauro zapraszam do nas.
(Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski oraz Przewodniczący Rady
Miasta Kielce pan Dariusz Kozak wręczyli wyróżnionej upominki i kwiaty).

Pani Laura Godek_Miąsik
Nie jestem za bardzo przyzwyczajona do występów publicznych, ale bardzo
dziękuję za to wyróżnienie. To jest dla mnie dużo, że jakby i Kielce też to
dostrzegły, co prawda może trochę smutne, że dopiero teraz po takiej nagrodzie
międzynarodowej, ale tak jak powiedziałam lubię to miejsce tutaj tworzę firmę
i mam nadzieję, że jakby razem będę mogła tutaj dalej się rozwijać i miasto mi
też może w tym jakoś pomóc. Kielecki Park Technologiczny jakby jest dużo
fajnych inicjatyw, w których razem możemy współdziałać i mam nadzieję, że to
się będzie rozwijać. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni państwo, witam wśród nas piłkarzy ręcznych KS Vive Tauron Kielce.
Witam panów Prezesów: Tadeusza Dziedzica i Marian Urbana. Widzą państwo,
na ekranie jest krótka prezentacja. Czterech zawodników Vive znalazło się
w najlepszej siódemce Mistrzostw Europy, które odbywały się między 1 5 - 3 1
stycznia br. w Krakowie. Czterech również zawodników Vive zdobyło medale
na tych Mistrzostwach i pozwolę sobie po krotce przypomnieć wszystkich
wyróżnionych:
Tobias Reichmann - złoty medal/drużynowo, Niemcy/I miejsce Mistrzostwa
Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016 w Polsce, uzyskał tytuł „Najlepszy
prawoskrzydłowy Mistrzostw",
Julen Aguinagalde - srebrny medal /drużynowo, Hiszpania/ II miejsce
Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016 w Polsce, uzyskał tytuł
„Najlepszy obrotowy Mistrzostw",
Ivan Cupić — brązowy medal /drużynowo, Chorwacja / III miejsce Mistrzostwa
Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzna 2016 w Polsce,
Manuel Strlek - brązowy medal/drużynowo, Chorwacja/III miejsce
Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016 w Polsce, uzyskał tytuł
„Najlepszy lewoskrzydłowy Mistrzostw",
Michał Jurecki - reprezentant drużyny Polski - indywidualna nagroda na
Mistrzostwach Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016 w Polsce, uzyskał tytuł
„Najlepszy lewy rozgrywający Mistrzostw". Ja przypomnę, że jeśli chodzi o
reprezentantów drużyn klubowych w tych mistrzostwach Vive Tauron Kielce
miało najwięcej zawodników w tej najlepszej siódemce. Możemy być z panów
dumni, jesteśmy dumni i jeśli można zapraszam do nas panów: Tobiasa
Reichmanna, Julena Aguinagalde, Ivana Ćupića, Manuela Strleka i Michała
Jureckiego i oczywiście zapraszam również panów Prezesów.
(Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski oraz Przewodniczący Rady
Miasta Kielce pan Dariusz Kozak wręczyli nagrodzonym upominki).

Pan Marian Urban Prezes Zarządu KS Vive Tauron Kielce
W imieniu Zarządu Klubu Sportowego Vive Tauron Kielce bardzo serdecznie
dziękuję, że zauważyliście państwo te nasze osiągnięcia, de facto osiągnięcia
naszych zawodników, którzy grali na Mistrzostwach Europy. Bardzo dziękuję.
Świadczy to o tym, że prowadzimy w miarę dobry kierunek rozwoju tego klubu.
W tym roku celem minimum to jest pierwsza ósemka w Europie, a oczywiście
nasze marzenia ciągle sięgają tego, co jest dla sportowca najlepsze, czyli
wygrania tej ligi mistrzów co jest bardzo trudne bo poziom tej piłki ręcznej się
bardzo rozwija, ta dyscyplina się bardzo rozwija w Europie i na świecie, to
widać. Gra jest coraz bardzo atrakcyjna, i szybka, i znajduje coraz więcej
zwolenników. Również jest nam bardzo miło i staramy się, aby promować to
nasze Miasto piękne, i region w Polsce, i w Europie, i mam nadzieję, że
częściowo nam się przynajmniej to udaje. Dziękuję bardzo.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję zawodnikom,
działaczom, tutaj nie sposób pominąć Bertusa Serwaasa, który włożył całe swoje
serce i wysiłek w to, żeby zbudować tak silną drużynę. Drużynę, która przynosi
nam niezwykłe walory promocyjne. Ja podzielę się z Państwem taką jedną moją
przygodą, gdzie w ubiegłym roku byłem w Kolonii i szło czterech mężczyzn,
dobrze zbudowanych w niebieskich koszulkach z napisem Vive, ja mówię: no
witam Kielczan, ale oni nie umieli mówić po Polsku, mówili po węgierski bo
byli kibicami Yeszprem, ale mimo wszystko bardzo solidaryzowali się z Vive i
to było niezwykłe wrażenie zresztą myślę, że sama obecność w transmisjach
telewizyjnych i to, że się mówi Mistrzowie Polski z Kielc, to dla nas jest
absolutna duma. Za to bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo.
Radny Jan Gierada
Jako Prezes związku bokserskiego zazdroszczę Vive tego pięknego
wyróżnienia, ale jednocześnie jestem rad, że doceniła Was cała społeczność
Kielc, panowie Prezydenci, szczególnie pan Prezydent Lubawski. W boksie
zajęliśmy drugie miejsce w Kielcach niewiele przegrywając z Vive, ale przegrać
z takim zespołem nie jest wstydem. Jesteście chlubą Kielc, kraju dlatego
z całego serca gratuluję wszystkim zawodnikom, Zarządowi, Serwaasowi,
Tadkowi Dziedzicowi, i wszystkim pozostałym tego pięknego wyróżnienia
i myślę, że jeszcze nie raz Świat, Europa, Kraj usłyszą o was dobre rzeczy.
Gratuluję Warn z całego serca.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni państwo, jeszcze raz witam Panie i Panów Radnych, Witam Panów
Prezydentów, Pana Sekretarza, Pani Skarbnik nie ma z nami, witam również
kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu jednostek,
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

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję
uzgodniony w dniu 10 lutego 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 wprowadzenie zmian do porządku
obrad:
> autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040,
> autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok,
> projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Masłów,
> projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/293/2007 Rady Miejskiej
w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie likwidacji zakładu
budżetowego o nazwie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i
utworzenia
o tej nazwie jednostki budżetowej,
> projektu 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.
^ projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach wraz z autopoprawką,
> projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony mieszkańców
Kielc przez zatruciami tlenkiem węgla - STOP DLA CZADU"
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Innych wniosków i pytań nie zgłoszono.

I. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040
z autopoprawką:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce
na lata 2016-2040.
II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok z autopoprawką:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok.
III. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Masłów:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
-l

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Masłów.
IV. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr XVI/293/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
25 października 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i utworzenia o tej nazwie jednostki
budżetowej:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/293/2007 Rady Miejskiej
w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie likwidacji zakładu
budżetowego o nazwie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i utworzenia
0 tej nazwie jednostki budżetowej.
V. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
projektu 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
1 dworców:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały projektu 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.
VI. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
VII. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony mieszkańców Kielc
przez zatruciami tlenkiem węgla - STOP DLA CZADU":

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony mieszkańców Kielc
przez zatruciami tlenkiem węgla - STOP DLA CZADU"
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 jeżeli
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad uwzględniający zmiany.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 21
stycznia 2016r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Informacja z realizacji Samorządowego Programu dla Rodzin
Wielodzietnych Miasta Kielce za 2015 rok.
7. 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 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na
zadanie inwestycyjne pn.: „Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska,
Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska dokumentacja + realizacja";
4) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie

inwestycyjne pn.: „Sieć wodociągowo- kanalizacyjna w oś. Ostrogórka
w Kielcach";
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016;
6) w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie
Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach;
7) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na lata szkolne 2016/2017 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce,
które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego,
określenia
liczby
punktów
za
każde
z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół i palcówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto
Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
9) w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 14 w Kielcach;
10) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr l w
Kielcach;
11) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w
Kielcach;
12) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w
Kielcach;
13) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w
Kielcach,
14) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla
Dorosłych
w Kielcach;
15) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 dla
Dorosłych
w Kielcach;
16) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 7
Specjalnego
w Kielcach;
17) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 8 dla Dorosłych w
Kielcach;
18) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 9 dla Dorosłych w
Kielcach;
19) w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach;

20) w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego
Integracyjnego w Kielcach;
21) w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9
Integracyjnej w Kielcach;
22) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Masłów;
23) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia
rozwoju miasta Kielce na lata 2007 - 2020. Aktualizacja";
24) w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do
używania i eksploatacji przez Między gminny Związek Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo kanalizacyjnych;
25) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Kielcach;
26) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony mieszkańców Kielc przez
zatruciami tlenkiem węgla - STOP DLA CZADU";
27) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego
ponadnarodowego Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach z
Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach pod nazwą „Aktywny-mobilny
na rynku pracy";
28) w sprawie nabycia przez Gminę Kielce nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy Bohaterów
Warszawy;
29) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Władysława Maleckiego;
30) zmieniająca uchwałę Nr 1/6/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia
2014r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w
Kielcach przy ulicy Leśnej i Planty (działki: nr 184/17, nr 185/1, nr
185/7, nr 185/8, nr 185/9, nr 185/10);
31) w sprawie nabycia przez Gminę Kielce w drodze darowizny
nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Łódzkiej
(dz. nr 41/6);
32) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
przy ulicy Romualda Mielczarskiego (działka nr 222/2);
33) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
przy alei Na Stadion (działka nr 60/95);
34) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
przy ulicy Karczówkowskiej 36 (działka nr 483/10);
35) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Księdza Mikołaja Kopernika (dz. nr 573/1);
36) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Ściegiennego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;

37) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Ustronie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
38) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Sandomierskiej i al. Ks. Jerzego Popiełuszki;
39) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Grunwaldzkiej;
40) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. Na
Stadion;
41) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Franciszka Loefflera oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy;
42) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
43) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
44) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Chorzowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
45) zmieniająca Uchwałę Nr XVI/293/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z
dnia 25 października 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego
o nazwie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i utworzenia o tej
nazwie jednostki budżetowej;
46) 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;
47) w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce;
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.

Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem
praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wzniósł
żadnych zastrzeżeń do protokołu.
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która
odbyła się w dniu 21 stycznia 2016 roku.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XX/2016 z sesji
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 21 stycznia 2016 roku.

Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję państwa radnych, iż plany pracy przedstawiły Komisje: Finansów
Publicznych oraz Sportu Turystyki i Promocji Miasta. Dziękuję radnym:
Mariannie Noworyckiej-Gniatkowskiej, Witoldowi Borowcowi oraz Piotrowi
Kisielowi za reprezentowanie Rady Miasta w Poczcie Sztandarowym podczas
Uroczystości 100-lecia odprawienia Mszy Polowej w intencji Poległych podczas
Powstania Styczniowego. Dziękuję również radnym: Władysławowi Burzawie,
Jarosławowi Karysiowi ora Piotrowi Kisielowi, którzy reprezentowali Radę
Miasta Kielce w Poczcie Sztandarowym podczas Uroczystości 74 Rocznicy
Przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową w dniu 14 lutego
br. Interpelacje miedzy sesjami złożyli radni: Krzysztof Adamczyk, Marcin
Chłodnicki, Piotr Kisiel.

Do pkt 5
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Przedstawił informację o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami
Rady Miasta Kielce (od 21 stycznia 2016 r. do 18 lutego 2016 r.)
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 21
stycznia 2016 r. wydałem:
I.

51 zarządzeń dotyczących:
Nr 36/2016 Nr
1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 rok '
54/2016,

Nr 66/2016

i

2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
Nr 22/2016

ł

11

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i
Nr 19/2016 Nr
wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 rok '
23/2016, Nr 37/2016, Nr 55/2016, Nr 67/2016

4. określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 2017 r. dla
Nr45/2016
Miasta Kielce,
5. ustalenia cen i opłat za korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i
Nr26/2016
Rekreacji w Kielcach ,
Nr
6. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce 41/2016

7. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom oraz
powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - Nr
17/2016, Nr 56/2016

ł

8. przyjęcia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kielce - Nr18/2016,
9. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do:
a) przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce na rok szkolny
2016/2017-Nr20/2016,
b) klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kielce na rok szkolny 2016/2017-Nr21/2016,
10. powołania komisji konkursowej dokonującej oceny haseł w ramach
Konkursu na najciekawsze hasło promujące Kielce jako MiastoGospodarza turnieju finałowego Mistrzostw Europy UEFA EURO U-21 w
piłce nożnej w roku 20 1 7 - Nr 27/2016,
1 1 . przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w roku
12. powołania powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
_ Nr 24/2016

>

13. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie Programu
szczepień przeciw grypie na lata 2013-2016 _ Nr25/2016 5
b) udzielenia pełnomocnictwa - Nr 43/2016?
14. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Kielce w
2016 roku -Nr38/2016,
15. ustanowienia zasad prowadzenia prac i nadzoru nad opracowaniem,
wdrożeniem i utrzymaniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
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integrowanego z miejskimi systemami informatycznymi dla wsparcia
zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta Kielce _ Nr40/2016 ?
16. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy:
a) ulicy Zagnańskiej 84-Nr28/2016,
b) alei Solidarności-Nr42/2016,
17. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz udziału wynoszącego l/2
części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Generała Romualda Traugutta

_ Nr 50/2016, Nr 51/2016

»

18. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania
nieruchomości zabudowanej, położonych w Kielcach przy ulicach Leśnej i
Planty - Nr29/2016 ,
19. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach do zarządzania
działek położonych w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego, Łódzkiej
iHubalczyków- N r 3 9 / 2 0 1 6 ,
20. wydzierżawienia gruntu położonego w:
a) Lisowie gmina Morawica - Nr30/2016,
b) Obicach gmina Morawica - Nr31/2016,
c) Grabowcu gmina Chmielnik -Nr32/2016,
21. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mąchockiej- Nr46/2016 ,
Jana Matejki- Nr47/2016 ,
Chorzowskiej-Nr48/2016,
Nr49/2016
Południowej,
Nr52/2016
Chorzowskiej,
Nr53/2016
Gen. Władysława Sikorskiego _
,

g) Łukowej i Świerkowej
h) Łukowej- Nr62/2016 ,
•x

^

• i

• _ Nr 58/2016, Nr 61/2016, Nr 63/2016, Nr 65/2016

22. przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2016-2018:
•
v
1
Nr 33/2016
a)\ /"•
Gminy
Kielce,
Nr 34/2016
b) Miasta Kielce na prawach powiatu c) Skarbu Państwa-Nr35/2016,
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II.

5 decyzji i 2 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 44 projekty uchwał Rady
Miasta Kielce.
Radna Agata Wojda
Panie Prezydencie ja mam takie pytanie, może naiwne, ale to nie powód, żeby
go nie zdawać. W sierpniu ubiegłego roku dostałam od Pana Prezydenta taką
zbiorczą informację na temat przebiegu poszukiwania sponsora, inwestora dla
Korony Kielce. Ona nie jest zbyt obszerna i nie ukrywam, że doniesienia
medialne o potencjalnych inwestorach są znacznie bogatsze, niż to
sprawozdanie, które zostało mi podstawione. W tym sprawozdaniu znajduję się
taka informacje, że nie były prowadzone ze spotkań, sporządzane notatki
służbowe, a te spotkania, rokowania prowadzi pan osobiście. W tym kontekście
skoro nie ma na pewne pana spotkania i potencjalne rozmowy żadnych
dokumentów w Urzędzie miasta, może w dobrym tonie byłoby przez pana
udzielenia takiej informacji na bieżąco radnym, co się dzieje w tym kontekście?
I o tą bieżącą sytuację chciałam zapytać, ponieważ z tego co wiemy, o czym
donosiły kieleckie media, na początku lutego odbył pan rozmowy z
potencjalnym inwestorem z Senegalu. Ta rozmowa odbyła się bodajże w
Czeskiej Pradze, i jakby pan nam mógł udzielić informacji, co to za inwestor?
Jaki jest poziom tych rozmów? Jakie są ewentualne szansę na sfinalizowanie
tych rozmów? W tym kontekście też, może taka krótka informacje co dzieje się
z innymi potencjalnymi inwestorami, czyli ze Szwajcarami związanymi z panem
Citko, Świętokrzyskimi Przedsiębiorcami, z ofertą i zainteresowaniem AS
Romy? Myślę, że taka bieżąca informacja w kontekście braku później
dokumentów formalnych w Ratuszu byłaby dobrą praktyką? I w tym kontekście
też panie Prezydencie chciałam spytać o jeszcze jedną rzecz, jakie są koszty tych
rokowań, które Miasto Kielce prowadzi ze sponsorami, inwestorami, bo z tego
co wiem, kiedy Miasto kupowało Koronę Kielce od pana Klickiego w 2008
roku, to koszt tych rokowań dla Miasta wyniósł l O tysięcy zł. Na tyle opiewała
umowa z zewnętrzną kancelarią prawniczą, która to w imieniu Miasta
prowadziła negocjacje. Według pana słów takie negocjacje też w imieniu Miasta
prowadziły instytucje zewnętrzne w przypadku rozmów z Panem Grajewskim.
Pan na rozmowie w Radiu Kielce mówił, że to nie jest istotne, że pan jest na
urlopie ponieważ te negocjacje toczą się w kancelarii prawniczej instytucjach
finansowych, więc rozumiem, że także zewnętrznych, więc moje pytanie, czy w
przypadku tych rozmów, też była jakaś zawarta umowa z podmiotem
zewnętrznym. Ile takich umów było zawartych? Jakie były koszty prowadzenia
tych rokowań? To pytanie jest szczególnie dla mnie istotne w kontekście zadań
jakie ma wpisany Wydział Prawny Urzędu Miasta. Jedno z tych zadań mówi o
14

tym, że to właśnie Wydział Prawny prowadzi negocjacje w imieniu Miasta.
Rokowania szczególnie w przypadku umów długoterminowych, nietypowych,
umów o dużej wartości, z kontrahentami zagranicznymi. No widzę, że płacimy
podmiotom zewnętrznym, żeby wyręczały Wydział Prawny Urzędu Miasta,
więc proste pytanie w imieniu mieszkańców, ile nas kosztują te usługi
zewnętrzne. Dziękuję bardzo.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Aktualnie są trzy podmioty, które są zainteresowane kupnem Korony, to: (nie
jest tajemnicą) pan Citko z zespołem przedsiębiorców tzw. Przedsiębiorcy
Kieleccy oraz podmiot do którego przystępowałem. Ja nie mogę potwierdzić
formalnie, że to był Senegal, czy nie Senegal, dlatego, że zobowiązałem się do
poufności i nie wiem skąd takie informacje medialne, ale jest jeszcze jeden
podmiot. Wszystkie trzy podmioty warunkują dalsze negocjacje, czy podjęcie
wręcz ostatecznych decyzji utrzymaniem się w ekstraklasie biorąc pod uwagę,
rzeczywiście, że ta tabela jest bardzo płaska, wszystko się może wydarzyć, więc
musimy chwilę jeszcze poczekać. Jeżeli chodzi o koszty zewnętrzne w ostatnich
dwóch latach nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek koszty na zewnętrzne
podmioty, szczególnie prawne były podejmowane.
Radna Agata Wojda
Panie Prezydencie nie pytam o ostatnie dwa lata tylko o cały ośmioletni okres,
ale też nie wymagam, żeby pan w tym momencie dysponował tą wiedzą, w
związku z tym ja złożę szczegółową interpelację na ten temat i będę w tym
trybie oczekiwała odpowiedzi. Dziękuję.

Do pkt 6
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję, że sprawozdanie z realizacji Samorządowego Programu dla Rodzin
Wielodzietnych Miasta Kielce za 2015 rok zostało opublikowane na stronie dla
radnych w odpowiednim czasie i trybie, ale mimo wszystko zadam pytanie, czy
są jakieś pytanie lub uwagi do przedstawionego sprawozdania, które zostało
zawieszone na stronie? Nie widzę. W związku z tym uznaję, że Rada Miasta
Kielce przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdanie.

Do pkt 7. l
Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu zarekomendował projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016 - 2040 z autopoprawką. Przedmiotowy projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 rok powoduje,
zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 692 475 zł, zwiększenie planu
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dochodów bieżących o kwotę 1015 993 zł. Zmniejszenie planu dochodów
majątkowych o kwotę 323 518 zł. Zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta
o łączną kwotę 5 666 141 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących
o l 826 436 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
3 239 705 zł oraz powoduje zwiększenie planu przychodów o kwotę 4 373 666
zł. Dokonuje również zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych oraz
w limitach i wydatkach na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w 2016 roku. Dokonuje również zmian w planie dochodów i
wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych oraz dokonuje
zmian w dotacjach podmiotowych i celowych stanowiących załącznik nr 3 do
uchwały. Deficyt budżetu Miasta po tych zmianach wynosi 87 816 886 zł
zostanie pokryty kredytami i pożyczkami długoterminowymi oraz wolnymi
środkami jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu Miasta, w
związku z powyższym proszę o uchwalenie przedmiotowych zmian
przedstawionych w uchwale wraz z autopoprawką.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/392/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2016 - 2040.
Dopkt 7.2
Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu zarekomendował projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok z autopoprawką. Tak jak przedstawiłem poprzednio ta uchwała ma
związek z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Kielce na lata 2016 - 2040
tak, że proszę o uchwalenie przedmiotowych zmian wraz z autopoprawką.
Radny Jacek Wolowiec
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, szanowni Państwo, ja cały czas
nawiązuje do wypowiedzi pana Prezydenta w czasie sesji budżetowej, że jeśli
pojawią się dodatkowe środki to te środki w jakiś sposób zostaną przeznaczone
w części przynajmniej na oświatę. Rzeczywiście w planie wydatków
majątkowych, które wynoszą ponad 3 miliony pojawia się nowe zadanie
modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ale ja cały czas
apeluję do pana Prezydenta, żeby w kolejnych tych zmianach budżetowych
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uwzględnił wnioski Komisji Edukacji i Sportu, bo wiem żaden z tych wniosków
mimo akceptacji pana Prezydenta Syguta nie znalazł odzwierciedlenia w
budżecie, który przyjęliśmy na sesji budżetowej, a są tam pozycje bardzo moim
zdaniem istotne, chociażby wybudowanie Sali gimnastycznej przy Liceum
Żeromskiego. My zwracaliśmy się z prośbą, żeby przeznaczyć środki finansowe
na projekt i projekt, który przypominałby halę na Dąbrowie, bo ta hala
rzeczywiście spełnia swoje oczekiwania i jest bardzo powiem takim dobrym
obiektem i idealnie moim zdaniem nadawałby się ten obiekt, żeby powstał przy
Liceum Żeromskiego. Jeśli byśmy przeznaczyli środki na projekt to w
konsekwencji moglibyśmy w kolejnych latach taką sale gimnastyczną
wybudować, a powiem jeszcze, że oczywiście o jakości edukacji decyduje
nauczyciel, ale również infrastruktura ma wpływa na to, że do naszych szkół
ponadgimnazjalnych przybywają uczniowie z terenu całego województwa
i szczególnie tu zwracam uwagę właśnie na infrastrukturę szkół
ponadgimnazjalnych. Dziękuję bardzo.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/393/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016
rok.

Do pkt 7. 3
Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu zarekomendował projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie
inwestycyjne pn.: „Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kawetczyzna w
rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska,
Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja". Jest to
pożyczka w wysokości l 000 500 zł.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/394/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie
inwestycyjne pn.: „Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kawetczyzna w
rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska,
Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja".
Dopkt 7.4
Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu zarekomendował projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie
inwestycyjne pn.: „Sieć wodociągowo- kanalizacyjna w oś. Ostrogórka w
Kielcach"; Jest to kwota pożyczki 5 800 000 zł. Zabezpieczeniem pożyczki
będzie weksel własny in blanco. Korzyściami wynikającymi z tych pożyczek
jest oprocentowanie ale najważniejsze możliwość starania się o umorzenie
nawet do 20% przyznanej pożyczki.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/395/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie
inwestycyjne pn.: „Sieć wodociągowo- kanalizacyjna w oś. Ostrogórka w
Kielcach".

Dopkt 7.5
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016. Dotyczy to pieniędzy, które mamy z programu
profilaktycznego, czyli generalnie wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, tj. 150 000 zł proponujemy przeznaczyć na letnie formy
wypoczynku dzieci i młodzieży a 655 zł, wzmocnić chcemy Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podnoszenie kwalifikacji
członków tejże komisji.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/396/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016.

Do pkt 7. 6
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania członka
Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o
nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach. Z uwagi
na to, że wygasł mandat przedstawiciela Wojewody pana Tomasza Krawca,
Wojewoda zaproponowała panią Halinę Zelak na członka tejże Rady i prosimy
o akceptację tej pozycji.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/397/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i
Współuzależnienia w Kielcach.

Do pkt 7. 7
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na
lata szkolne 2016/2017 - 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kielce, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów
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niezbędnych do ich potwierdzenia. Kolejny projekt mówi o kontynuacji
oddziałów zerowych w szkołach podstawowych, z tej prostej przyczyny, gdyż
ustawa o systemie oświaty tylko przyzwalała nam na ten rok szkolny
organizować takie oddziały. Po noweli tejże ustawy mamy prawo od l września
2016 do 31 sierpnia 2019 takie oddziały w szkołach organizować i będziemy to
czynić dlatego prosimy o akceptację projektu uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/398/2016z dnia 18 lutego 2016
roku sprawie określenia kryteriów rekrutacji na lata szkolne 2016/2017 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce, które
będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia.
Dopkt 7.8
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i palcówek oświatowych prowadzonych
przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Jest to kosmetyczna
zmiana z uwagi na to, że podjęta przez Radę Miasta uchwałą dotycząca
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i palcówek oświatowych były
zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej dlatego musieliśmy wprowadzić
zapis rozszerzający w pkt l, a mianowicie w przedszkolach prowadzonych przez
Miasto Kielce i prosimy o akceptację już skorygowanego projektu uchwały.
Pozostałe są bez zmian.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/399/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół i palcówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce
osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania.

Do pkt 7. 9
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr
14 w Kielcach. Ja chciałbym tu zaproponować następującą techniczną sprawę, a
mianowicie od pkt 9 do pkt 21 dotyczą likwidacji placówek oświatowych, żeby
nie czytać tego samego prawie, że dotyczącego identycznie projektu, są to
projekty uchwał o zamiarze likwidacji. One groźnie brzmią, ale to one muszą
być wprowadzone z uwagi na to, że porządkujemy sieć szkół, gdyż brak było
zainteresowania takimi szkołami, które są wymienione w tych punktach i z
uwagi na to musimy likwidować placówki bez większych skutków jeśli chodzi o
propozycję dla uczniów a porządek jeśli chodzi o sieć szkół musi być chociażby
z tego względu, że ustawa o systemie oświaty przywala a wręcz nakazuje na
przykład wszystkie technika uzupełniające wykasować, dlatego jeśli państwo
pozwolą nie będę czytał wszystkich a one dotyczą mniej więcej tej samej
procedury o której powiedziałem na wstępnie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/400/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 14 w Kielcach.

Do pkt 7.10
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr l w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/401/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr l w
Kielcach.
Dopkt 7.11
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 2 w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/402/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w
Kielcach.
Do pkt 7.12

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 3 w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/403/2016z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w
Kielcach.
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Do pkt 7.13
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 4 w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/404/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w
Kielcach.

Do pkt 7.14
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/405/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla
Dorosłych w Kielcach.

Do pkt 7.15
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/406/2016z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 dla
Dorosłych w Kielcach.

Do pkt 7.16
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego nr 7 Specjalnego w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/407/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 7
Specjalnego w Kielcach.

Do pkt 7.17
Pan Mieczysław Tomała Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 8
dla Dorosłych w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/408/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 8 dla Dorosłych w Kielcach.
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Do pkt 7.18

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 9
dla Dorosłych w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/409/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 9 dla Dorosłych w Kielcach.
Do pkt 7.19

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w
Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/410/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach.
Do pkt 7.20

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum
Ogólnokształcącego Integracyjnego w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

25

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/411/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego
Integracyjnego w Kielcach.
Do pkt 7. 21

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 9 Integracyjnej w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/412/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9
Integracyjnej w Kielcach.

Do pkt 7.22
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
zarekomendował projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Masłów. W ubiegłym roku Wójt Gminy Masłów wystąpił do pana
Prezydenta z inicjatywą współpracy przy budowie pomnika, żeby uczcić pobyt
Jana Pawła II właśnie na lotnisku w Masłowie o kwotę 5 000 zł, dlatego jest
projekt uchwały złożony, że Miasto Kielce również swój wkład w takiej
wysokości, bo o to proszono, daje na ten cel.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
-1
-l
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/413/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Masłów.
Do pkt 7. 23

Pan Mieczysław Pastuszko Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami
Europejskimi zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007 2020. Aktualizacja". Dotyczy zmiany załącznika do uchwały nr 12/214/2015 z
dnia 30 lipca 2015 roku. Wysoka Rada w tym dniu podjęła uchwałę
o przyjęciu Strategii Rozwoju Miasta w związku z tym, że w międzyczasie
nastąpiły zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta wydział, który zajmował się
strategią i przygotowaniem tego dokumentu został podzielony na dwa inne
wydziały również inne wydziały powstały. To spowodowało, że system
monitoringu, który jest w tej strategii przewidziany i monitorowania tego jak
realizacja strategii będzie wpływała na rozwój tego Miasta stał się nie aktualny
dlatego też proponujemy zmianę tego załącznika. Są tam też jeszcze inne drobne
kosmetyczne zmiany, które zauważyliśmy w trakcie tego roku. Bardzo proszę
o podjęcie uchwały
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
-2

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/414/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia rozwoju
miasta Kielce na lata 2007 - 2020. Aktualizacja".
Do pkt 7.24

Pan Ryszard Muciek Dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami
Komunalnymi zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzielenia z
majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez
Między gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i
obiektów wodociągowo - kanalizacyjnych. Są to obiekty wybudowane w latach
poprzednich, które dokumentacja i stan techniczny zostały uporządkowane w
ostatnich latach przez Miasto co umożliwia ich wniesienie do Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
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Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/415/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i
eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w
Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo - kanalizacyjnych.

Do pkt 7. 25
Pani Magdalena Gościniewicz Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Kielcach zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Kielcach. W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci. Jest to konieczne ze względu na to, że artykuł 10 tej ustawy
przewiduje, że zadanie to wykonuje Prezydent Miasta, a Prezydent Miasta może
zlecić zadanie świadczeniom rodzinnym a dział taki znajduje się przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie, który do tej pory wykonuje zadania świadczeń
rodzinnych a będzie rozszerzone jego zadania o wypłacanie zasiłków na
wychowanie dzieci. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/416/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Kielcach.

Do pkt 7. 26
Pani Magdalena Gościniewicz Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Kielcach zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu ochrony mieszkańców Kielc przez zatruciami tlenkiem
węgla - STOP DLA CZADU". Wiemy wszyscy jak bardzo jest to temat
drażliwy, ciężki temat, gdyż czad powoduje, jeśli nastąpi ulatnianie się czadu
dochodzi do niestety nawet śmierci osób, które to dotknęło. Takie działania w
28

postaci zakupu czujników tlenku węgla i zamontowaniu ich w mieszkaniach
naszych mieszkańców Miasta Kielce jest bardzo dobrym pomysłem gdyż proszę
państwa uchroni to wielu mieszkańców przed tragicznymi zdarzeniami. Program
jest dosyć obszerny, on oczywiście w pierwszej części mówi co to jest tlenek
węgla jak zagraża i w kolejnej części jest dopiero wyjaśnienie na czym to będzie
polegać, a więc zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych takie czujniki
by były zakupione i zamontowywane w mieszkaniach naszych mieszkańców
Miasta przez Straż Miejską. Przewiduję się kwotę na wykonanie tego zadania
880 000 zł. Na razie z takiego zainteresowania się tym przedmiotem jeden
czujnik może kosztować około 50 zł. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
Radna Katarzyna Zapała
Dziękuję pani Dyrektor ten program jest bardzo ważny i myślę, że to jest
moment, w którym należy podkreślić, bo mamy obecność mediów kieleckich, iż
osoby, które będą chciały otrzymać wsparcie z samego projektu będą
zobowiązane do złożenia wniosku co jest istotne by jednak komunikować i aby
to dotarło do wiadomości mieszkańców. Dziękuję wam za prace nad tym
projektem
Pani Magdalena Gościniewicz Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Kielcach
My przewidujemy współpracę z panem Prezydentem, będzie Zarządzenie
wydane pana Prezydenta w jaki sposób będzie się to odbywać, prawda jak będą
mieszkańcy się zgłaszać. Oczywiście też przeprowadzimy kampanię medialną,
współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi, tam gdzie jest to konieczne
żeby rzeczywiście ta informacja dotarła do największej grupy a właściwie
byśmy chcieli do wszystkich mieszkańców Kielc którym ta pomoc jest bardzo
potrzebna. Dziękuję bardzo.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/417/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie przyjęcia „Programu ochrony mieszkańców Kielc przez
zatruciami tlenkiem węgla - STOP DLA CZADU".
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Dopkt 7.27
Pan Włodzimierz Korona Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektu partnerskiego ponadnarodowego Akademii Przedsiębiorczości w
Starachowicach z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach pod nazwą „Aktywnymobilny na rynku pracy". My w tym projekcie jesteśmy partnerem. Projekt jest
adresowany do bezrobotnych w wieku 18-35 lat. Przewiduje aktywizację
zawodową w części przygotowującej do praktyk zagranicznych następnie
dwumiesięczne staże w Niemczech i dalszą aktywizację tu na miejscu połączoną
z opieką mentorów. Wartość projektu l 600 000 zł. Czas realizacji: luty 2016 do
grudnia 2017. Wnoszę o przyjęcie uchwały wyrażającej zgodę na realizację tego
projektu.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/418/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego
ponadnarodowego Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach z Miejskim
Urzędem Pracy w Kielcach pod nazwą „Aktywny-mobilny na rynku pracy".
Dopkt 7.28
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zapraszam pana Dyrektora Filipa Pietrzyka i proszę o rekomendację całego
bloku uchwał, i panie Dyrektorze taka prośba. Z racji tego, że z oczywistych
przyczyn te uchwały nie były procedowane na komisjach proszę, że tak powiem,
nieco szerzej się pochylić nad każdą z tych uchwał.
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę
Kielce nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w
Kielcach przy ulicy Bohaterów Warszawy. To jest uchwała związana z regulacją
stanu pod nieruchomości pod drogą. Na tej części jest droga, ona stanowi
własność Skarbu Państwa jest to nabycie na gminę, żeby te nieruchomości, które
są pod drogami własnością Skarbu Państwa były własnością gminy, tak jak to
powinno być.

30

Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/419/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy Bohaterów
Warszawy.

Do pkt 7. 29
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Władysława Maleckiego.
Sprzedaż na poprawę, a więc w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 80%
bonifikaty z uwagi na to, że cel mieszkaniowy. To jest nieruchomość na
Dąbrowie I.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/420/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Władysława Maleckiego.

Do pkt 7. 30
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr 1/6/2014
Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości
zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Leśnej i Planty (działki:
nr 184/17, nr 185/1, nr 185/7, nr 185/8, nr 185/9, nr 185/10). To kwestia
techniczno-porządkowa w związku z przeznaczeniem nieruchomości przy
Leśnej na potrzeby Urzędu Miasta, a nie na potrzeby KPT. Dostosowujemy
treść tej uchwały do stanu faktycznego i skreślamy w treści tamtej uchwały
informacje o przeznaczeniu na potrzeby KPT.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/421/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku zmieniającą uchwałę Nr 1/6/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia
2014r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach
przy ulicy Leśnej i Planty (działki: nr 184/17, nr 185/1, nr 185/7, nr 185/8, nr
185/9, nr 185/10);

Dopkt 7.31
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę
Kielce w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach
przy ulicy Łódzkiej (dz. nr 41/6). To jest budynek mieszkalny z trzema
mieszkaniami, dwa są zajęte jedno puste. Został ten budynek nabyty przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu Skarbu Państwa
przy realizacji węzła przy obwodnicy Kielc i Łódzkiej. Skarb Państwa
przekazuje to do naszego zasobu stąd wyrażenie zgody na nabycie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/422/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce w drodze darowizny nieruchomości
zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Łódzkiej (dz. nr 41/6).

Do pkt 7. 32
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Romualda
Mielczarskiego (działka nr 222/2). Sprzedaż na zasadach ogólnych, czyli w
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trybie przetargu nieruchomości położonej obok budynku mieszkalnego przy
ul. przy Mielczarskiego 105.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/423/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicy Romualda Mielczarskiego (działka nr 222/2).

Dopkt 7.33
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy alei Na Stadion (działka nr
60/95). Sprzedaż na zasadach ogólnych, czyli w trybie przetargu, to jest
kończenie takiego procesu, który miał miejsce w latach poprzednich związanym
z rozwiązywaniem trwałego zarządu na Skarbie Państwa przez Policję.
Przekazywaniem tych działek do gminy, a gmina w zamian za to Wysoka Rada
dawała dotacje Komendzie Wojewódzkiej Policji na swoje zadania. A to jest
końcówka w postaci odzyskiwania teraz pieniędzy tych, które daliśmy w formie
dotacji z tytułu sprzedaży działek zwolnionych przez Policję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/424/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
alei Na Stadion (działka nr 60/95).

Do pkt 7. 34
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej 36
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(działka nr 483/10). To jest teren istniejącej przychodni, która jest przedmiotem
wynajmu przez gminę Kielce, Miejski Zarząd Budynków. Teren na parking.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/425/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicy Karczówkowskiej 36 (działka nr 483/10).
Dopkt 7.35
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Mikołaja Kopernika
(dz. nr 573/1). Sprzedaż na poprawę.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/426/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Księdza Mikołaja Kopernika (dz. nr 573/1).
Dopkt 7.36
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Ściegiennego oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Teraz będzie blok uchwał
dotyczących przedłużenia umów o dzierżawę. Są to dzierżawy już istniejące.
Chodzi o przedłużenie dzierżawy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
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Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/427/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Sciegiennego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 7. 37
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Ustronie oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/428/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Ustronie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.

Do pkt 7.38
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Sandomierskiej i al. Ks. Jerzego Popiełuszki. Są
to dwie istniejące reklamy, jedna przy Sandomierskiej, druga przy Popiełuszki i
przedłużenie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/429/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Sandomierskiej i al. Ks. Jerzego Popiełuszki;
Dopkt 7.39
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej. To jest nieruchomość przy
wjeździe do Szpitala Wojewódzkiego, istniejący kiosk.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/430/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Grunwaldzkiej.
Dopkt 7.40
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy al. Na Stadion. Przedłużenie dzierżawy na park
linowy na Stadionie. Na pewno państwo kojarzą, jest takie miejsce. Tam
prowadzi osoba taką działalność polegającą na chodzeniu po linach po tych
drzewach i teraz chce przedłużyć tą umowę. My tam na bieżąco monitorujemy
to wraz z Ochroną Środowiska. Te drzewa są zabezpieczone wyłożone takimi
deskami i dopiero na tym są te liny zawieszone, wiec wszystko to funkcjonuje
prawidłowo i na kolejne trzy lata prosi dzierżawca o przedłużenie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/431/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. Na
Stadion.

Do pkt 7. 41
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Franciszka Loefflera oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Przedłużenie
dzierżawy na kiosk przy ul Loefflera, w pobliżu gazowni.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/432/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Franciszka Loefflera oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 7. 42
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Przedłużenie dzierżawy na
kiosk między ul. Młodą, a ul. Hożą.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/433/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
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Dopkt 7.43
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Przedłużenie dla istniejącego
kiosku przy pawilonach niedaleko wieżowców na ul. Grochowej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/434/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 7. 44
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Chorzowskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Przedłużenie umowy
dzierżawy pod ogród przydomowy przy ul. Chorzowskiej, to jest kompleks
dzierżaw, które są oddzielone posesjami od drogi i kto chce ma tutaj dzierżawę
stąd przedłużenie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/435/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Chorzowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
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Dopkt 7.45
Pan Marian Sosnowski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/293/2007
Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie likwidacji
zakładu budżetowego o nazwie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i
utworzenia o tej nazwie jednostki budżetowej. Wnoszę dzisiaj projekt uchwały,
który pozwoli Zarządowi Transportu Miejskiego po wniesieniu do zapisu
odpowiedniego do Statutu zarządzać dworcem autobusowym aż docelowo
powstania centrum komunikacyjnego, tak jak państwo macie w uzasadnieniu.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
-4

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/436/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku zmieniającą Uchwałę Nr XVI/293/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
25 października 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i utworzenia o tej nazwie jednostki
budżetowej.
Dopkt 7.46
Pan Marian Sosnowski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego
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. Porządkujemy zarządzanie już tymi dwoma mini
dworcami na Ś licho wicach i Świętokrzyskim, jak również prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie dworca, gdyż to będzie również wpływało
na zmniejszenie kosztów, które będzie ponosiło Miasto z tytułu funkcjonowania
tego dworca.
Radna Katarzyna Zapała
Panie Dyrektorze ja mam pytanie ponieważ to jest duża decyzja dla ZTM-u,
która ze sobą będzie miała ogromne konsekwencja zakładam, że również
personalne. Czy na ten moment już przeanalizowaliście państwo plan działań
wobec zarządzania, nawet nie chodzi o sam budynek chociaż to jest bardzo
ważny tak, remont i na pewno też będzie w waszych kompetencjach, natomiast
strategię rozwoju tej przestrzeni jako ośrodka komunikacji.
39

Pan Marian Sosnowski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego
Proszę państwa tu należy tak. Pierwsza sprawa. To jest w tej chwili zakup
dworca i aby...nie wiem czy państwo, ale podam taką informację. Aktualnie w
ciągu doby, czyli od godziny 5 do 23 jest odprawianych 450 odjazdów różnych
pojazdów od autobusów poprzez mikrobusy, które wykonują przewozy.
W związku z tym jak państwo widzicie, że myśmy dopiero praktycznie w ten
temat będzie zakończony sprzed kupna dworca autobusowego przewidujemy do
końca marca, czyli z dniem l kwietnia br. przewidujemy przejęcie jak gdyby w
zarządzanie i chcemy utrzymać tą działalność jaka jest, ze względu na to bo nie
ma innej możliwości do momentu, kiedy zostanie przygotowana dokumentacja i
rozpoczęcie remontu. Prawdopodobnie na okres remontu będzie w ogóle
powinien być dworzec wyłączony, gdyż na jego specyfikę budowy i powiedzmy
zakres prac, które chcielibyśmy aby tam były prowadzone. Z prawdziwego
zdarzenia powstanie centrum komunikacyjne, czyli jak aktualnie się odbywają
również międzynarodowe, międzymiastowe, jak również i komunikacja miejska,
która by weszła na dworzec i planujemy aktualnie zwiększenie ilości tych
odjazdów nawet do 1000, wiec będzie to rzeczywiście przedsięwzięcie duże. Jak
państwo wiecie jest to wpisane do fiszki odnośnie środków unijnych, czyli
refundacja 85% ze środków unijnych, a 15% wkład własny. Widzimy tam
przebudowę samego środka wnętrza zmiany również nawet tych podjazdów
stanowisk odpowiednich ze względu na to, że jak państwo wiecie kłopot mamy
w tej chwili z Busem Polskim, który koczuje na naszym przystanku na ul.
Żytniej. Nie możemy go wyprowadzić za wszelką cenę mimo różnych starań,
mandatów przez Inspekcję Transportu Drogowego to jednak trudno. Natomiast
później jest to możliwe podjęciem uchwały włączenia przystanków, nie
pozwalania zatrzymywania na wszystkich przewoźników bez wyjątku i wtedy
ich zmusimy w jaki sposób do wjechania na dworzec i będą rozpoczynać i
kończyć na dworcu w tym centrum komunikacyjnym. Wówczas to jest tak jak
powiedziałem nawet 1000 jak państwo wiecie obiekt był budowany w latach 7584 bo był oddany w lipcu 1984 roku do eksploatacji. W tej chwili on jest nie
ogrzany. PKS 2 jak państwo wicie ograniczał swoją działalność powoli i zostało
tak jak mówiłem około 450 a może nawet dzisiaj mniej tych odjazdów, tak że to
zwiększenie na pewno nam grozi a przedmiotem drugiej uchwały jak państwo
czytaliście w swoich dokumentach będzie uchwała o której będziemy mówili
atrakcyjny wjazd, gdyż ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku nakłada obowiązek
na gminę od pobierania opłaty bardzo małej, gdyż tylko l zł. Jest to od środka
transportu natomiast wyrok NSA jest na ten temat, gdzie musimy zróżnicować i
tam jak państwo później widzieliście jest zróżnicowana do 15 osób będzie tam
5 zł, będzie 85 gr, a złotówkę tylko od dużego autobusu, więc koszty dość duże
będą bo to jest obiekt ja państwo wiedza 2,5 tyś. m2. Siedemnaście stanowisk,
dla wysiadających rampa, teren dość duży, utrzymanie jego czystości, ogrzanie,
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oświetlenie rzeczywiście to będą koszty, które będą później ponoszone przez
gminę nie mniej jednak w ramach projektu będziemy się starać tak to robić, aby
działalność, którą możemy w drodze oczywiście obowiązujących prawem
zamówień publicznych rozstrzygać w przetargu. Wynajem powierzchni
reklamowych, wynajem powierzchni pod gastronomię bo wiadomo musi być
bufet, musi być miejsce dla matki z dzieckiem, ładna poczekalnia. Tak sobie to
wyobrażamy, że ktoś przyjedzie ze Szczecina godzinę, czy dwie ma odjazd do
Buska do sanatorium, żeby sobie tam spokojnie oczekiwał, no cały system
oczywiście monitorowania tego dworca. Myślimy o zapowiedzi głosowej,
myślimy o tablicach informacji pasażerskiej na której będzie się wyświetlało o
której odjeżdża i z którego stanowiska autobus. Myślimy o zrobieniu ileś tam
miejsc parkingowych, gdyż jak powiedziałem przyjeżdża autobus ze Szczecina,
no więc wysiadają pasażerowie, kierowca stawia autobus na parkingu naszym,
którym będziemy mogli się związać umową i pobierać jakaś tam opłatę,
chcielibyśmy sobie zrekompensować właśnie w ten sposób skoro za ten wjazd
za l zł, no to tam trochę więcej trzeba będzie ich potraktować, aby właśnie te
koszty utrzymania tego obiektu były mniejsze.
Radna Katarzyna Zapala
Panie Dyrektorze bo ja mam takie wrażenie, że dzisiaj ustawa wymusza na
państwu obniżenie opłaty wjazdowej i to drastycznie, ale ja rozumiem, że
zostaną podjęte działania, które wykorzystają ten fakt ekonomiczny, bo tak duże
obniżenie opłaty za wjazd może spowodować duże zwiększenie jakby samego
przepływu dworca w tym momencie, więc de facto możemy doprowadzić do
sytuacji, w której albo wyrównacie poziom jakby tak zarabianych pieniędzy,
tudzież nawet może zwiększycie.
Pan Marian Sosnowski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego
Proszę państwa my w ramach Izby Gospodarczej Krajowej rozpoczęliśmy takie
działanie już wcześniej. Nie tylko teraz, bo jesteśmy członkiem jako Zarząd
Transportu Miejskiego gdzie już kwestionowaliśmy, bo ten zapis naprawdę,
gdybyście państwo przeczytali tam się mówi, ta złotówka ma starczyć na
utrzymanie dworca. No jest to paradoks. W związku z tym trzeba tą ustawę na
pewno w najbliższym czasie... Już powiedziałem takie działania Izba podjęła
staramy się aby ją zweryfikować i myślę, że do jakichś godziwych stawek
niebawem dojdziemy i wówczas ten koszt ponoszony przez Miasto będzie
o wiele mniejszy.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - 4
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/437/2016 z dnia 18 lutego 2016
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 7. 47
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak zarekomendował
projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce. Pozwolę sobie
najpierw odczytać uzasadnienie do tej uchwały. W dniu 8 lutego 2016 roku
radni: Dawid Kędziora i Włodzimierz Wielgus złożyli deklarację o powołanie
ich do składu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Ponieważ Rada Miasta Kielce na sesji w dniu 21 stycznia 2016 roku powołała
Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, uchwała
nr 20/388/2016 w składzie sześcioosobowym, a Statut Miasta Kielce dopuszcza
skład dziewięcioosobowy zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Radny Witold Borowiec
W imieniu Klubu Porozumienie Samorządowe proszę o 1 5 minut przerwy.
Przewodniczący
Rady
1 5 minutową przerwę

Miasta

Kielce

pan

Dariusz

Kozak

ogłosił

po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce:
Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XXI/438/2016 z dnia 18 lutego 2016
roku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce.
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Do pkt 8
Radny Dawid Kędziora
Ja mam takie zapytanie związane z klasyfikacją podatkową tych garaży
nieszczęsnych o których czytaliśmy i słyszeliśmy. Interesuje mnie (bo ja już
tutaj z Panią Dyrektor kilkakrotnie rozmawiałem na ten temat) tylko powód
dlaczego, mimo faktu, że w 2013 roku było to, ten wyrok sądu podany do
wiadomości akurat na okoliczność podniesienia, tego nieznacznego podniesienia
podatku zostało to wprowadzone dopiero w tym roku, i co było właściwie
takim powodem zakwalifikowania tych gruntów jako tą stawkę
dziesięciokrotnie wyższą, i z tego tytułu jaką kwotę miasto uzyskało
w porównaniu do lat poprzednich, kiedy te garaże były liczone nie w stawce
7,40 za metr 2 , tylko w stawce 59 gr?
Interpelacje załączone do protokołu złożyli radni:
- Joanna Grzela
— Marianna Noworycka-Gniatkowska
- Jacek Michalski

Do pkt 9
Radny Jarosław Machnicki
Panie Przewodniczący, chciałbym odnieść się do ostatniego spotkania Komisji
Komunalnej (odbytej w poniedziałek) i wniosek mój jest taki, że jeden
z radnych próbował mnie i zastraszyć, i obrazić. Nazwał mnie podczas tej
Komisji neptkiem. Wśród synonimów tego słowa jest, i niedorostek, sraluch,
usmarkaniec, nieudacznik, niezguła, zero i jeszcze czterdzieści, czy pięćdziesiąt
innych. To po pierwsze. Mając elementarny szacunek do siebie, ja chciałem
tutaj powiedzieć panu Przewodniczącemu, że w najbliższym czasie złożę
rezygnację z funkcjonowania w tej Komisji i poproszę o przeniesienie do innej,
bo tego typu człowiek jak ja nie może współpracować z człowiekiem, ja
szukałem określeń, nie chciałem się zrewanżować zupełnie negatywnie, więc
wyszukałem tylko antonimy słowa neptek, czyli z tak osobą zaradną
i cwaniakiem nie będę funkcjonował w jednym układzie. Usłyszałem także, że
radni to sobie mogą, i że teraz to ja ci dopiero pokażę, więc no nie wiem, czy to
jest nowe rozdanie, nowy układ, nowe działanie? Myślę, że to się wszystko
jeszcze odbyło przy bierności pozostałych radnych i pana Przewodniczącego
Komisji. Dziękuję bardzo.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Panie Przewodniczący, panie radny Machnicki, więc ja jestem zmuszony
powiedzieć, że chodzi tu o mnie. Powiedziałem panu na komisji, żeby pan nie
wkładał do moich ust rzeczy, których ja nie mówię, bo pan powiedział, że ja
43

powiedziałem, że radnemu nic nie wolno. Powiedziałem, że radny może robić
wszystko natomiast ludzie, którzy są odpowiedzialni za przystanki to są ludzie
pracujący w wydziale, którzy mają obowiązek zrobić przegląd techniczny. Jest
okres gwarancji, jest rękojmia, prawda i żeby się pan z tym zapoznał i mówię,
żeby się pan nie zachowywał jak neptek, a jeśli pan uważa, że ja pana obraziłem
bo ja nie lubię obrażać ludzi, to pana oczywiście przepraszam. Natomiast wie
pan niech się pan zajmuje tym na czym się pan zna, no takie jest niestety życie.
Ja nikomu nie ubliżam, każdy ma buławę w plecaku i czy pan się wypisze z tej
komisji, czy się pan nie wypisze, to jest pański problem w której pan będzie
komisji pracował. Natomiast wie pan dzisiaj idę na korytarzu, podaję panu rękę
jak normalny człowiek, bo w polityce się można nawet pokłócić, nie takie są
kłótnie w sejmie (wyzwiska i inne) i ludzie sobie oczu nie wydłubią i żyć trzeba,
jak mówił Marszałek Jarubas (którego bardzo szanuję) a pan mówi, że nie
podaję panu ręki. Zachowuje się pan rzeczywiście jak neptek.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, szanowni państwo, szanowni radni. Chciałbym państwu
opowiedzieć sytuację, w której braliśmy udział, było siedmioro radnych na
spotkaniu w Posłowicach. Mieszkańcy Posłowie zjawili się bardzo licznie.
Proszę? Na Pakoszu, tak,! Na Pakoszu, przeprasza, ale ja myślę o Posłowicach
ponieważ stamtąd pochodzi pan radny Dawid Kędziora, który był bardzo
aktywny. I tam na tym spotkaniu w niewybredny sposób zaatakował pana
Dyrektora Hajdorowicza i stwierdził, że pan Hajdorowicz nie bierze udziału w
tym spotkaniu ponieważ sobie wziął udział w uroczystości rozpoczęcia sezonu
Korony Kielce, co jest nie prawdą. No i uważam, że pan Dawid Kędziora
powinien przeprosić pana Dyrektora i nie używać takich określeń. Jeżeli pan nie
wie, gdzie był pan Dyrektor Hajdorowicz to nie powinien pan tak mówić. Pan
Dyrektor Hajdorowicz był w tym czasie na spotkaniu i dyskutował z
mieszkańcami o Skwerze Sendlerowej. Ja panie radny kiedyś od pana
usłyszałem, że nie mówi się o osobach, których tutaj nie ma. Ja tam siedziałem
kiedyś w tamtej ławce pan tutaj siedział i pan mnie pouczał, że nie wolno mówić
prawda na temat osób, których nie ma. Pan nie jest Ojcem Pio i pan nie wie
gdzie jest pan Hajdorowicz i proszę na przyszłość nie obrażać urzędników
miejskich, bo na to zgody nie ma. Bardzo pana proszę przeprosić. Ja wiem, że
tam pan opowiadał, co pan zrobił na Pakoszu właśnie, i tam w swoim okręgu.
Okazuje się, że tylko pan coś tam zrobił, radna Winiarska nic tam nie zrobiła,
radny Gierada nic nie zrobił, radny Witold Wołowiec nic, przepraszam
Borowiec, a Wołowiec nie wiem, pewnie też coś zrobił. Ale okazuje się, że
życie w tej dzielnicy rozpoczęło się od tego, kiedy Dawid Kędziora tam się
pojawił, a to chyba nie jest taka prawda. Mówiono o panu, że pan jest święty
człowiek. Myślę, że państwo pamiętacie było takie, że to święty człowiek i ja po
prostu też stwierdzam, że pan jest święty człowiek, no tam na Posłowicach
właśnie jest taki Kościół pod wezwaniem Świętego Izydora Oracza, prawda
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i pan orze jak może panie radny. Bardzo prosimy jeszcze raz, żeby pan nie
obrażał Dyrektorów Urzędu Miasta, bo na to zgody nie ma. I proszę o
przeprosiny, pan Hajdorowicz znajduje się na sali. Dziękuję
Radny Dawid Kędziora - ad vocem
Kolego Przewodniczący Władku, cieszę się, że z ust mojego idola, który już jak
wiem o co mu chodziło, podsiada moje miejsce obecnie, padają takie słowa, no
ale niestety muszę to zdementować, bo dostrzegam postępy, że kolega doskonali
się w drwinie, no ale tutaj wymagało by jeszcze troszeczkę zachowania precyzji.
Jak wiemy siedmiu radnych było, było też jeszcze kilkadziesiąt osób na tym
spotkaniu, no niestety nic takiego jak kolega mówił pod adresem personalnie
Dyrektora Hajdorowicza z moich ust nie padło. Ja tylko przekazałem
informacje, że również były zaproszenia na uroczystą prezentację Klubu Korona
i z pewnością niektórzy nieobecni, bo wszyscy radni zostali zaproszeni, i
przedstawiciele Miasta też, musieli podjąć decyzję gdzie pójdą i w ten sposób
dali dowód tego co dla nich jest ważniejsze.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Do pana Kędziory. Zna pan takie powiedzenie: „nie kijem go, tylko pałą"?
Radny Witold Borowiec
Panie Przewodniczący, panowie Prezydenci, wysoka rado. Oczywiście w
nawiązaniu do tego spotkania, które się odbyło, ale uzupełnię, bo to nie jest
prawdą panie radny Kędziora, że pan tak nie mówił tylko, że wybrali akurat
prezentację Korony, i to jest fakt, i wszyscy to potwierdzą oprócz pana, ale to
pan ma już w zasobie stały element pana kłamstwa, ale ja to dalej jeszcze pana
tu w swoim wystąpieniu jeszcze pewnie wywołam, więc do tego spotkania,
które odbyło się, bo to spotkanie było w celu rozwiązania oczywiście problemu,
który tam jest od wielu lat dotyczący tego elementu drogowego PakoszKrakowska przez kogoś, nie wiem w przeszłości nazwanym obwodnicą, który
burzy tyle emocji. Takie spotkania powinny łączyć radnych, no niestety pan tam
sobie pozwolił na taką wycieczkę, ja chcę panu powiedzieć, że jeszcze dużo jest
biur turystycznych w naszym Mieście. Jak pan ma zamiar gdzieś wyjechać to
niech pan zgłosi się do któregoś i wybierze sobie wycieczkę, a nie pod naszym
adresem, tylko ta formuła nie pozwalała nam w sposób jakby wypowiedzieć się
bo była tak prowadzona. Jako radni również jesteśmy do podejmowania
trudnych decyzji. Próba manipulacji politycznych gierek przez pana, to żenujące
kolejne zachowanie w bardzo krótkiej, nie spełnionej ogromnymi ambicjami
karierze, tak jak tutaj kolega Władysław powiedział, jeden z mieszkańców
nazwał pana świętym, no ja niestety muszę nazwać tak po imieniu, jest pan
zielonym politycznie i merytorycznie. Chcę również panu, po drugie
przypomnieć, brał pan udział chyba w ubiegłym tygodniu w audycji radiowej,
gdzie był pan przedstawiany jako przedstawiciel Komisji Bezpieczeństwa przy
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Prezydencie. To już było panie Kędziora. Pan już od dawna nie jest. Ja jestem
jakby pan nie wiedział i radny Karyś w tej Komisji Bezpieczeństwa przy
Prezydencie, a pan nic tutaj nie prostował tego. Ja wiem, że pan by chciał, ale to
już było, być może my zrobimy wszystko, żeby do końca kadencji już zmian nie
było zmian personalnych. Kolejna sprawa, którą chciałbym poruszyć to o
pewnej atmosferze, która nam towarzyszy wyjątkowo w tej kadencji głównie za
sprawą radnych z SLD i PSL oczywiście. Są wprowadzane nowe standardy
podejmowania informacji dotyczących powstawania zadań inwestycyjnych do
których się nie dołożyliście żadnych starań, zaangażowania, i tak radny
Kędziora ja tu już wspominałem, do celów wyborczych w ubiegłym roku
pochwalił się zasługami w wybudowaniu ulicy Kalcytowej na Podkarczówce i ta
droga zostanie wybudowana, ale w tym roku z Budżetu Obywatelskiego, i pan
dobrze o tym wiedział, ale próbował pan na te 436 chyba głosów, które pan
zdobył, myślał pan o wyniku strasznym. Ma pan po prostu ogromne ambicje
polityczne, ale nic panu nie wychodzi jakoś nie ma pan farta w tej polityce,
chyba musi pan profesję zmienić. I jeszcze jedna sprawa. Muszę się odnieść do
dzisiejszego „Echa Dnia" bo skoro powiedziałem o PSl-u to i SLD. „Echo Dnia"
donosi, że dzięki radnemu Adamczykowi i napisaniu interpelacji w dniu
8 stycznia br. zostanie wybudowany parking przy kieleckim cmentarzu przy
białogońskim cmentarzu i dokończona zostanie droga. Chcę panu powiedzieć,
że pan jest półtora roku radnym, to bardzo nieładnie, nie spodziewałem się po
panu takich wypowiedzi. Echo na pierwszej chyba stronie. Ja zabiegam o to,
żeby to powstało od trzech lat i dzisiaj chcę pana poinformować, bo pan nic nie
wie, że od dwóch lat już jest projekt, że w ubiegłym roku dokładnie 15 listopada
został złożony projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej do
uzyskania opinii i wtedy udało mi się dzięki Prezydentom rzutem na taśmę
pozyskać milion złotych na wykup gruntów pod tą inwestycję, a pan składa
interpelację w dniu 8 stycznia br. i „Echo" pisze że, jest pan ojcem sukcesu, no
panie radny Adamczyk trochę przyzwoitości, no nie przystoi. Pełnił pan różne
funkcje, sprawował a zachowuje się pan jak kolega o którym przed chwilą
mówiłem. Ja wiem, że mnie to tak uczono w życiu, że pewne wartości, kulturę
osobistą, inteligencję to pozyskuje się z piersi matki, no niektórzy to byli chyba
butelką karmieni. Dziękuję bardzo.
Radny Włodzimierz Wielgus - ad vocem
Drodzy koledzy, no po prostu to co mówicie już przechodzi wszelkie przekracza
granice. Ja mam tylko taką konkluzję, czy tak się boicie radnego Kędziory,
radnego Adamczyka, że sobie pozwalacie na takie uwagi? Dziękuję bardzo.
Radny Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, wysoka rado, panie Prezydencie. Jak pracownik źle
pracuje (przynajmniej u mnie w firmie) to ja nie mam do niego pretensji tylko
mam pretensje do siebie, że mu źle organizuję pracę, a odnosząc się właśnie do
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tego co powiedziałem chciałbym poinformować pana Przewodniczącego, że ja
jestem gotowy z projektem zmiany uchwały dotyczącej diet radnych. Zmiana,
którą bym zaproponował pozwoli na lepszą organizację pracy całej rady i
dotyczy zróżnicowania diety w zależności od aktywności radnego. Ta
aktywność przede wszystkim to jest praca w komisjach i na sesji. Ponieważ są
dwie komisje do których, każdy radny może należeć i trzecia aktywność to jest
sesja, to dietę należy podzielić na trzy i za każdą aktywność odpowiednio dietą
wyrównywać straty dlatego, że dieta to nie jest zapłata za pracę, też, tylko to jest
wyrównanie tego co się utraci w związku z pracą, a wielu radnych pracuje
i wychodząc z pracy zostają im potrącone pieniądze, a inni przez cały miesiąc na
przykład w ogóle nie pracują, w związku z tym, żeby była i sprawiedliwość
dziejowa ale przede wszystkim, żeby zadbać o to, żeby rada była skuteczna
i pracował jak należy to nie należy mieć pretensji do radnych, że się nie zapisali
do komisji jednej, czy do dwóch tylko dietą uregulować sprawę aktywności
i jeżeli w dalszym ciągu będzie słaba aktywność radnych to ja taki wniosek
z odpowiednią korektą mam gotowy i w każdej chwili możemy się spotkać na
ten temat, dziękuję bardzo.
Radna Agata Wojda - ad vocem
Ja bym bardzo chciała podziękować panu Przewodniczącemu Boguckiemu, bo
to od tych dwóch miesięcy chyba taka pierwsza zapowiedź, że jeżeli planujecie
państwo jakieś zmiany to komunikujecie je wcześniej, więc bardzo dziękuję, że
pan Przewodniczący mówi o takich planach. Mam nadzieję, że tym razem
projekt ewentualnych zmian trafi do konsultacji, a nie zostanie wyciągnięty jak
królik z kapelusza. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, szanowny panie radny
Wielgus. Ja pana Karysia się nie boję, to nie jest moja dzielnica, ja staruję skądś
tam...Kędziory. Przepraszam Kędziory. O przepraszam, no mówimy partia,
a w domyśle Lenin, mówimy Lenin, a w domyśle partia. Prawda, ale ani
Kędziory się nie boję, ani Karysia też się nie boję tak, że wie pan co nie boję się
pana Kędziory, ja startuję zawsze z innego okręgu niż pan Kędziora tak, że
damy sobie radę. A chcę pana poinformować, bo pana nie było na tym
spotkaniu, a całe spotkanie było nagrywane tak, że można wie pan odtworzyć to
tak, że i możemy się przekonać jak było naprawdę. To jest jedna sprawa. Jeżeli
sobie zwracamy już uwagę to mam do pana radnego Chłodnickiego również
taka uwagę, bo ja pozwoliłem sobie panie radny Chłodnicki zajrzeć do pana na
facebooka i ma tam bardzo ciekawe rzeczy i różnego rodzaju wpisy od pana
znajomych i pan Franek L. w niewybredny sposób wyraża się o Prezydencie
Kielc panu Wojciechu Lubawskim. Ten wpis jest od stycznia, prawda i pan
toleruje to, ale jeżeli pan toleruje takie rzeczy to świadczy również o panu.
Dziękuję.
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Radny Marcin Chłodnicki - ad vocem
Panie Przewodniczący po sesji w takim razie proszę uszczegółowimy ten wpis.
Jeżeli on zawiera jakieś niewłaściwe sformułowania to oczywiście zostanie
usunięty. To nie jest moje celowe działanie utrzymywanie jakichś wpisów które
ewentualnie są obraźliwe. Jeżeli tak jest to zostanie stamtąd usunięty. Dziękuję
za tą uwagę.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Wracając do wypowiedzi pana radnego Boguckiego. Święty Paweł już
powiedział, że nie pracujesz to nie musisz jeść. Oczywiście, że trzeba to
zróżnicować. Ja zacząłem się uśmiechać, a nawet śmiać jak na Komisji
Gospodarki Komunalnej przyszło, aż dziesięć osób. Myślę sobie to chyba fajna
komisja, dziesięć osób, ale powiem wam tak. To jest śmieszne. Niech każdy się
zapisze do takiej komisji, nie ma tak, że wszyscy wszystko wiedzą, każdy jeden
drugiego uzupełnia, a jeden jest mądrzejszy w zagadnieniu, drugi jest
powiedzmy mniej mądry w tym temacie, ale się uczy i po prostu trzeba te
komisje obsadzić w jakiś sposób logiczny. Natomiast takie pisanie w gazecie, że
będziemy się przypatrywać, że będziemy się przysłuchiwać, że będziemy
patrzeć przez jakiś czas, ja się to dzieje. Powołaliście komisje wszyscy normalni
ludzie tutaj w tej Radzie, dwudziestu pięciu pracowało w komisjach, nikt
nikomu nie przeszkadzał, ja się uśmiechałem pracowałem na tyle na ile mogłem
i nigdy nie miałem do nikogo żadnych pretensji no jeżeli wy będziecie się dalej
tak przypatrywać jeszcze nie wiadomo ile no to znaczy, że macie coś ze
wzrokiem musicie Zuma Noka sobie wziąć krople na oczy i będziecie lepiej
chyba widzieć i patrzeć.
Radna Joanna Winiarska - ad vocem
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, koledzy i koleżanki radni. Wrócił
temat komisji, dlatego chciałam się z wami pewną refleksją podzielić ponieważ
mówimy ciągle o dobrych zmianach, bądź o zmianach Przewodniczących, aby
te zmiany pracy komisji były lepsze, a tak naprawdę kiedy przez rok czasu
pełniłam funkcje Przewodniczącej Rady Miasta Kielce nie wpłynęło formalnie
do mnie żadne pismo, które w jakikolwiek sposób zawierałoby uwagi do prac
komisji, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej ponieważ tam był cały czas
powracający problem kwestii rozstrzygania skarg na Prezydenta. Jeżeli chodzi o
pozostałe komisje nigdy nie usłyszałam żadnych zarzutów, co więcej nigdy nie
wpłynęło takie pismo w tej sprawie. W związku z czym tak do końca na czym
mają polegać te dobre zmiany? Bo z tego co mi wiadomo odbyły się
poszczególne komisje no i chyba nie do końca w dobrym kierunku to idzie.
Dziękuję uprzejmie.
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Radna Katarzyna Zapała - ad vocem
Po pierwsze pamiętam rozmowy na temat tego w jaki sposób powinniśmy
uczciwie podchodzić do pracy, i Statut, znaczy i generalnie jeżeli, ktoś nie
przychodzi na komisje, tudzież sesje to zostaje mu potrącona część diety. To
jedno, a dwa to, że ktoś zapisał się tylko do jednej komisji nie oznacza, że nie
pracuje merytorycznie w innych bo z tego co wiem członków Komisji
Gospodarki Komunalnej jest sześciu, a radnych obecnych na ostatnim
posiedzeniu było dziesięciu. Komisja Budżetu również odnotowała obecność
radnych, którzy nie są jej członkami obecnie i na przykład moja skromna osoba
była obecna. Zastanawia mnie też fakt takiego podejścia, bo kiedy półtora roku
temu radny Burzawa podejmował decyzję, że będzie pracował tylko w jednej
komisji a spacerował po różnych innych i tam oczywiście też pracował
merytorycznie, nie podejmuje... to było w przenośni. Pracował merytorycznie
również w innych komisjach przez siebie wybranych nie będąc ich członkami to
wtedy pana kolega klubowy nie proponował zmuszania pana do wyboru kolejnej
komisji. Dzisiaj, kiedy pan po półtora roku zdecydował się jednak zapisać się
jednak do dwóch komisji, są takie propozycje. Szanowni państwo, w moim
przekonaniu sytuacja idzie w złym kierunku. Pozwólmy sobie nawzajem na
chwilę oddechu i zastanówmy się w jaki sposób rozwiązać tą sytuację, natomiast
proponowana obecnie sugestia radnego Boguckiego ok jest jak najbardziej do
przemyślenia natomiast jest wiele innych też możliwości i apeluję do pana
Przewodniczącego, abyśmy uspokoili nastroje i rozmawiali, bo kiedy będziemy
rozmawiać na pewno dojdziemy do konsensusu. Dziękuję.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Każda rozmowa jest dobra, jeżeli da jakiś skutek pozytywny. Natomiast
przypominam co mówiłem wcześniej, że dzisiejsi radni, którzy mają tą
przewagę jednostkową pracowali w komisjach i wam to nie przeszkadzało
wcale, byliście pewnie zadowoleni, nie robiliście nic. Dzisiaj będziecie
analizowali, zastanawiali się. Weźcie się do roboty, jeśli nie będziecie chcieli
pracować w komisjach to powinniście ponieść odpowiedzialność finansową i
moralną a społeczeństwo się dowie kto pracuje w jednej komisji bo wy
lekceważycie w tej chwili nie tylko Radę Miasta, wy lekceważycie
mieszkańców tego Miasta. Chcecie pokazać jacy to wy byliście ważni jak
byliście przy sterach, byliście tacy sami, jak mówię nie ma tu głupszych,
mądrzejszych i ważniejszych, są wszyscy jednakowi.
Radna Katarzyna Zapala - ad vocem
To znaczy ja bym nie chciała, żeby umniejszać moją pracę, i tylko, i wyłącznie
liczyć ją poprzez pieniądze jakie zarabiam. Oczywiście to dla mnie, to nie ma
dla mnie znaczenia. Przez półtora roku pracowałam w dodatkowych dwóch
komisjach społecznych. Każdą swoja kadencję pracowałam w komisjach
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społecznych i naprawdę nie chcę by ktokolwiek oceniał moją pracę jako radną
poprzez pryzmat ilości pieniędzy jakie dostaję. Dziękuję.
Radny Tomasz Bogucki - ad vocem
Panie Przewodniczący, ja chciałem coś więcej usłyszeć od Joasi Winiarskiej na
temat właściwego kierunku pracy, bo jak powiedziała, że idzie praca w złym
kierunku no to chciałbym wiedzieć w jakim kierunku na przykład Komisja
Finansów Publicznych powinna iść według niej, żeby było jeszcze lepiej niż do
tej pory było? To jest jedna rzecz i druga na poprzedniej sesji ja wnioskowałem
o to, żeby ciało, które się urodziło ponad rok temu, które się nazywało Komisją
Doraźną, a takiej komisji zgodnie ze Statutem nie było i nie jest, żeby pokazało
owoce tej ponad rocznej pracy swojej no i rozumiem, że się nie doczekałem na
tej sesji na tą informację to znaczy, że góra nawet myszy nie urodziła więc
trzeba by było na najbliższą sesję przygotować uchwałę, która by porządkowała
tą sprawę, to znaczy odwoływała to ciało, które zostało powołane przez
poprzedników, a widzę potrzebę powołania Komisji Doraźnej na określony
czas, na przykład trzech miesięcy, żeby pewne rzeczy uregulować Dziękuję
bardzo.
Radna Joanna Winiarska - ad vocem
Kolego Tomku, akurat do komisji, która ty prowadziłeś nie mam żadnych uwag.
Mój komentarz dotyczył innej komisji a mianowicie echa doniesień po
posiedzeniu komisji Gospodarki Komunalnej. Dziękuję uprzejmie.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, szanowna pani radna
Katarzyna Zapała, chciałem pani wyjaśnić bo pani była tutaj na sesji Rady
Miasta, jak to się stało, że ja zrezygnowałem z jednej komisji? Na tym miejscu
na którym ja siedzę siedział taki pan Kędziora Wiceprzewodniczący, i miał pięć
funkcji i co chwileczkę mówił zapraszamy do współpracy, zapraszamy do
współpracy i ja wziąłem tą zachętę za dobra monetę i zrezygnowałem z jednej
komisji i oddałem mu się do dyspozycji. Pan Dawid Kędziora nadal pełnił pięć
funkcji i nie myślał ich oddać nikomu, a ja nie chodziłem, nie spacerowałem
sobie po komisjach tylko rzeczywiście w większości komisji brałem udział które
się odbywały, bo nie chciałem brać diety za darmo, tak więc jeśli państwo
będziecie powoływać się na mój kazus, że ja zrezygnowałem z jakiej komisji to
proszę mówić o całości. Dzisiaj tak się stało proszę państwa, bo radnym się
bywa, Wiceprzewodniczącym się bywa. Zostałem wiceprzewodniczącym i mam
tylko jedną funkcję resztę funkcji oddałem radnym, także bardzo proszę o tym
pamiętać, i tak to było, i wszyscy o tym wiedzą.
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Radna Katarzyna Zapala - ad vocem
Jeżeli poczułeś się urażony, to ja cię przepraszam natomiast wiem i nigdy nie
podnosiłam tego tematu, dla mnie to nie była żaden argument, że oficjalnie
jesteś w jednej komisji ponieważ wiedziałam, że pracujesz w innych dlatego też
proszę nie podnoście tego argumentu wobec innych radnych, którzy też potrafią
tak robić i pracować w innych komisjach pomimo tego, że nie są tam oficjalnie.
Dziękuję.
Radny Jarosław Karyś
Panie Przewodniczący, szanowna rado. Mam jakby taką małą uwagę do pań
radnych: Winiarskiej i Zapały. Drogie panie myślę, że to co w tej chwili
próbujecie udowodnić staje się już troszeczkę groteskowe, żeby nie powiedzieć
śmieszne. Praca rady nie polega na tym, żebyśmy się obrażali i żebyśmy
uważali,, że tylko my, albo nikt inny. Praca rady polega na pracy między innymi
w komisjach stałych, na uczestniczeniu w tych komisjach, aktywnym
uczestniczeniu. Do tej pory nikt wam nie zarzucał, że pracujecie źle, tak samo
jak i my radni, którzy do tej pory byli opozycją godziliśmy się na to, że komisje
są ułożone i jakby zarządzane przez państwa, przez tą trzynastkę, która jest
zawsze większa od dwunastki. W tej chwili racje się zmieniły, próbujemy
ułożyć komisje troszeczkę po nowemu z innymi zakresami pracy. Myślę, że taka
zwyczajna przyzwoitość powinna do was przemówić i powinniście to
uszanować. Mówienie w tej chwili o tym, że to nie jest właściwe, że nie było
uwag. Zawsze można poprawić to co jest dobre na jeszcze lepsze. To chciałbym
zauważyć po pierwsze. Po drugie nie może być tak, że politykierstwo przesłania
zwyczajną pracę. Tutaj słyszałem wielokrotnie, że panie jesteście politykami,
jesteście samorządowcami. No nie, w tej chwili to jest zwyczajne politykierstwo
i właściwie wy już sami nie wiecie właściwie o co wam chodzi. Trochę
przyzwoitości, bo mieszkańcy tego Miasta na was patrzą i myślę, że właściwie
oceniają to co robicie w tej chwili. Dziękuję.
Radna Joanna Winiarska - ad vocem
Jarku, nie wiem co było nieprzyzwoitego w mojej wypowiedzi. Byłam winna to
Przewodniczącym Komisji merytorycznych, aby powiedzieć, że do ich pracy nie
było żadnych formalnych uwag ponieważ ja nie powiedziałam tego na
poprzedniej sesji dziś postanowiłam to uzupełnić dlatego taką, a nie inną
informację w mojej poprzedniej wypowiedzi podkreśliłam. Dziękuję.
Radny Jacek Michalski
Panie Przewodniczący, panowie Prezydencie, szanowni radni. Został temat
poruszony ze strony pani radnej Joanny Winiarskiej. Temat Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska. Ja chciałbym zapytać, pani radna, czy pani
była na tym posiedzeniu tej komisji, że pani zabiera głos i insynuuje, że coś tam
nie tak przebiegało? Ja prowadziłem te obrady i chcę radnych zapoznać, że
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poprzednia Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej również ze strony
ochrony środowiska też można powiedzieć materiały ja te materiały
zdobywałem. Na koniec roku nie było przyjętego planu pracy Komisji
Gospodarki Komunalnej, która wtedy istniała. W styczniu została powołania
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Został przygotowany
plan pracy tej komisji. Był jeden punkt sporny i został uzupełniony w dniu
dzisiejszym ten plan pracy przez radnych został przegłosowany, przyjęty i on
będzie po prostu obowiązywał. Również pragnę poinformować, że na tym
posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska było
dwóch już wybranych w dniu dzisiejszym radnych do tej komisji, czyli pan
Dawid Kędziora i pan Włodzimierz Wielgus. Byli zaproszeni Dyrektorzy
Wydziału Ochrony Środowiska, była pani Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa
zaproszona i pan Dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi.
Panowie się wypowiadali. Pan Dawid Kędziora jako gość tego spotkania
posiedzenia komisji również głos zabierał. Jako przewodniczący umożliwiłem.
Inna rzecz, że dyskusja dotyczyła nie tematów, które akurat były zawarte,
innych tematów i tu jeśli jest pan Dyrektor Bruzda to również chciałbym
przeprosić, że został w pewnym momencie przyciśnięty, żeby udzielał
informacje, które tak naprawdę powinien, ktoś inny udzielać i tu apel również z
tego miejsca, że jako Przewodniczący tej Komisji ośmioosobowej komisji będę
starał się prowadzić rzetelnie, ale również na tych posiedzeniach komisji nie
będzie takiego czegoś, że będą prowadzone wycieczki pod adresem czy to gości
zaproszonych, czy Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, bo nie jest to
miejsce i bardzo proszę pani radna Joanna Winiarska, żeby pani na zasłyszanych
może gdzieś słowach nie budowała, że tam się coś niedobrego dzieje, bo ja
przepraszam bardzo, z całym szacunkiem. Ja pani gdy pani byłą Przewodniczącą
Rady Miasta, ja pani pracy nie oceniałem, a też mógłbym wiele wnieść
zastrzeżeń. Tak, że dopiero zaczyna się praca Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska i na pewno plan, który został przyjęty pozwoli rzetelnie
i sumiennie pracować. Jest ośmiu członków komisji i na pewno będziemy
działali a jeszcze wracając, bo tutaj między panem radnym Machnickim, a
panem radnym Janem Gieradą, też była wypowiedź ze strony pana radnego
Jarosława Machnickiego, bo dotyczyła punktu oceny (przyjęcia w październiku)
funkcjonowania przystanków autobusowych w Kielcach i wyszło na to, że
z wypowiedzi pana radnego, prasa to co dwa dni pisze i to też spowodowało, że
nastąpiła reakcja ze strony pana radnego Jana Gierady. Mówię, będę starał się
prowadzić te posiedzenia komisji rzetelnie żebyśmy wspólnie współpracowali
dla dobra Miasta i dla dobra mieszkańców. Mówię, dopiero ta komisja się
ukształtowała.
Radna Agata Wojda
Kilka uwag do pana radnego Michalskiego. Jak ktoś będzie zainteresowany
dokładnym przebiegiem każdej komisji myślę, że protokół może sobie z tej
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komisji przeczytać i nie musimy tego relacjonować na sesji. Natomiast do pana
radnego Karysia. Ja bym bardzo przestrzegała przed licytowaniem się na
przyzwoitość w zakresie zaangażowania i czasu jaki poświęcamy na pracę
radnego. I do pana radnego Boguckiego. Panie radny ja pana zawsze bardzo
ceniłam za precyzję, więc też wystrzegałabym się stwierdzeń, że jakaś komisja
działała nie prawnie, bo jeżeli ona byłaby uznana jako, powołana nieprawnie to
pan wie jaki jest tryb takiego uznania w trybie nadzoru. Wojewoda mogłaby
uchylić tą uchwałę, a z tego, co ja wiem nic takiego nie miało miejsca, a też
z tego, co wiem radni tej Komisji Doraźnej zaprezentują efekty swoich prac
i myślę, że pan się tego też doczeka. Dziękuje bardzo.
Radny Tomasz Bogucki - ad vocem
Chcąc być bardzo precyzyjnym proszę, odsyłam państwa do Statutu, który mówi
wyraźnie, że każda komisja, nie tylko stała, ale wszystkie komisje, żeby
powstały muszą mieć przynajmniej pięciu członków. Państwo powołali ciało,
które liczy trzy osoby, więc nie jest to komisja według Statutu. Natomiast nie z
każdym zastrzeżeniem trzeba latać do pani Wojewody i uchylać je bo tak
zachowują się niektórzy politycy jak szlachta, która prosiła o pomoc carycę
Katarzynę teraz proszą carycę Merkel. Dziękuję.
Radna Agata Wojda - ad vocem
Panie radny my pełnimy swoją funkcję i ona ma oczywiście pewien ograniczony
zakres. Jest tryb nadzoru i kontroli nad pracą samorządów i ja wiem, że pan
doskonale zna jak funkcjonują te procedury i niestety może chociaż
chcielibyśmy czasem, nie my osobiście możemy uznać, który akt samorządowy
prawa jest zgodny z aktami wyższego rzędu, a który nie. Tylko uznaje to organ
nadzoru, więc naprawdę przestrzegałabym przez takim jednoosobowym
stwierdzaniem, co jest ważne? Co nie jest ważne? Ponieważ ja zaraz mogę
powiedzieć, że moim zdaniem pan Przewodniczący Dariusz Kozak był wybrany
niegodnie z prawem i ja nie uznaję, że pan jest Przewodniczącym tej Rady
Miasta. Nie, nie mam do tego prawa.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Myślę, że będziemy
kończyć, ale kończymy dobrymi wiadomościami, pan Marcin Chłodnicki
zgodził się ze mną, że wpis był nie na miejscu i ten wpis zostanie usunięty. A ja
przy okazji, żeby zakończyć chciałem podziękować Dyrektorowi Wójcikowi,
którego tu nie ma, ale myślę, że to do niego dotrze za wyremontowanie parkingu
przed cmentarzem na Piaskach i myślę, że powinniśmy trochę stonować sprawę
bo i tak kiedyś wszyscy znajdziemy się na tym cmentarzu i nie warto chyba się
o to bić, prawda? Ja zawsze mówię, że wszystko przejdzie, wszystko minie,
wszystko skończy się w Cedzynie, ewentualnie na Piaskach. Dziękuję.
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Radny Jacek Wołowiec
Panie Przewodniczący, szanowni państwo, ja doskonale wiem, że większość
decyduje o wszystkim mimo, że czasami nie ma racji. No niestety tak się
dziwnie złożyło, że klocki się rozsypały i teraz za wszelką cenę różnymi
metodami, niekoniecznie zgodnie ze Statutem próbuje się osiągnąć swój cel, ale
to tak na marginesie. Ale ja mam apel do pana Przewodniczącego jako
człowieka bardzo rozsądnego. Okazuje się, że no niestety nie udało się stworzyć
bardzo ważnej Komisji Edukacji, która jest istotna. Udało się stworzyć Komisję
Sportu, Promocji i Turystyki i przeglądałem oczywiście program, projekt, plan
pracy jest dosyć ciekawy, ale rzeczywiście nie ma tam znowu sportu w
nadmiarze tak jak pojawiały się początkowo zarzuty, że w poprzedniej komisji
tego sportu było mało. W związku z tym panie Przewodniczący ja mam taką
propozycję, żeby pan rozważył jako mądry człowiek prawda, żeby powrócić do
rozwiązania, żeby połączyć Komisje Edukacji z Komisją Sportu i Kultury
i przypuszczam, że wtedy może problem zniknąć i ta komisja będzie normalnie
funkcjonowała i nie będziemy mieli wtedy dylematu, czy się zapisać? Czy się
nie zapisać? Bo ja takowy dylemat w tym momencie mam. Czy wybrać sport,
czy wybrać edukację? Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Oczywiście wezmę to pod uwagę można się zapisywać i do edukacji i do sportu.
Radna Regina Zapała
Innymi słowy, nie tak jak my chcemy, tylko jak wy chcecie? Mimo, że klocki
się przesunęły i dzisiaj klocki są trzynaście po naszej stronie. Dwanaście po
waszej, to i tak musimy zrobić, jak wy chcecie? Przypominam, że jeszcze
kadencję wcześniej na zmianę z Jarkiem prowadziliście Komisję Edukacji
i Kultury. Było dobrze? Było dobrze. Wracamy. W pierwszej kadencji, którą ja
byłam radną. Lata 1998-2002 też była Komisja Edukacji, cały czas pracowałam.
W następnej kadencji też była Komisja Edukacji i Kultury. Czemu teraz tak się
strasznie bronicie, gdy chcemy wracać do tego samego? No, nic innego tylko już
uznajcie tą sprawę, że myśmy w zeszłym roku uznali klocki trzynaście jest
więcej niż dwanaście. Zapisaliśmy się wszyscy do komisji. Cały rok komisja
pracowała, natomiast teraz wy wszystko nicujecie. Bo nie! Jednym słowem nie
uznajecie tej zasady, którą rok temu wprowadziliście, że trzynaście jest więcej
niż dwanaście. Dziękuję bardzo.
Radny Jacek Wołowiec - ad vocem
Ja mógłbym prześledzić całą historię funkcjonowania Komisji Sportu i Kultury
bo pamiętam jak zostałem radnym to najpierw była Komisja Kultury i Sportu,
później była Komisja Edukacji i Sportu. Teraz próbuje się połączyć tą Komisję
Edukacji z Kulturą i ja nie próbuję dyskutować. Ja próbuję tu znaleźć panie
Przewodniczący rozwiązanie i podsuwam taki wniosek, żeby pan to
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samodzielnie przeanalizował sam, a nie słuchał podpowiedzi, które mogą nie
prowadzić do rozwiązania sytuacji w sposób właściwy. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo wezmę to pod uwagę, choć niektórzy mówią, że jestem
cynicznym graczem, ale mimo wszystko spróbuję to wziąć pod uwagę.
Radny Jarosław Karyś
Ja zupełnie na inny temat. Mam taką prośbę do Dyrektora Mazura, żeby dokonał
przeglądu systemu do głosowań, bo widzę, że to nam sprawia coraz większe
trudności i no warto by było może się przyjrzeć, dlaczego? Ułatwi to pracę
radnym i myślę, że nie tylko. Dziękuję.
Radny Marian Kubik
Ja tylko króciutko. Drogi radny Jacku przecież ty doskonale wiesz, że nigdy nie
było Komisji Sportu i Kultury. Była Komisja Sportu i Turystyki. Natomiast tu
nie o to chodzi, tylko mnie się wydaje, że ja tu tak przysłuchuję się cały czas
i się nad jednym zastanawiam. U mnie to wychodzi tak, jakbyśmy nie wiedzieli
0 czym rozmawiamy. Przecież rzeczywiście poprzednio jedyny Władek, który
był w jednej komisji zapisany chodził na Komisję Komunalną (sam się
dziwiłem i mówiłem czemu się nie zapiszesz) prawie na każdej komisji był i był
aktywny. Natomiast wy teraz mówicie, że też aktywność na tym polega. Tylko
jestem ciekawy czy rzeczywiście na tych innych komisjach państwo będziecie
tak samo a do jednej się tylko zapiszecie. Czyście byli do tego czasu czyście się
tym interesowali przecież takie mówienie a przecież większość z was w tej
chwili się zapisało tylko do jednej komisji. Nie wiem, czy nie wszyscy. Ja nie
wiem dokładnie jak jest, ale chyba wszyscy. To jest jakaś różnica. Myśmy
jednak mimo wszystko w jakiś sposób uważali, że jeżeli jest tak? Proszę bardzo
zapisujemy się bo to nie chodzi tylko o to, że powiedzmy jestem aktywny
1 przychodzę na komisję, tylko też jest ważne jak kreuję tą komisję bo jestem w
tej komisji rzeczywiście. Po pierwsze głosuję, mam na to jakiś wpływ natomiast
jeżeli tylko przychodzę na tą komisję to już nie mam tego wpływu. Czy
przychodzi sytuacja do budżetu, czy jakieś wnioski to wtedy przegłosowujemy.
I dlatego to jest ważne. My zobaczymy, my się przyjrzymy ale tu nie na tym
rzecz polega. My się przyzwyczailiśmy do tego, że my mamy rację, to znaczy
państwo i dlatego tylko i wyłącznie i tego mi nikt nie powie inaczej, tylko tak
jak było bo mieliśmy rację teraz wy nie macie racji i my będziemy tak
postępować i to mnie troszkę dziwi i zastanawia bo wiem, że większość jest nie
pierwszy raz i są doświadczonymi radnymi i ja tu nie mówię o tych, którzy
pierwszy raz są i tu naprawdę troszeczkę dziwię się no, ale tak jest. Trudno
zobaczymy jak będzie dalej. Dziękuję bardzo.

55

Radny Jacek Wołowiec - ad vocem
Marian bardzo mi przykro, ale mylisz się, no nie wiem z czego to wynika (tak
nawiasem mówiąc)? Była kiedyś Komisja Kultury i Sportu, nie wiem dlaczego?
No Marian, ty masz zawsze rację, prawda? Bo twoja racja jest jedynie słuszna, a
ktoś nie ma racji. Ja powiem tak. Drogi Marianie, można nie być członkiem
komisji, a można przychodzić na komisje i aktywnie uczestniczyć i składać
wnioski. Ja ci gwarantuję, że jeśli Komisja Edukacji i Sportu powstanie, to tych
wniosków na pewno więcej złożę niż ty. Dziękuję bardzo.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXI sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 18 lutego 2016 roku.
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