Protokół Nr XV/2015
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 29 października 2015 roku, w godz. 10.00 - 14.00
w sali obrad Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,
Rynek l

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 22 radnych. Nieobecni
Radni: Stanisław Góźdź, Dawid Kędziora, Włodzimierz Wielgus.
Do pkt. l

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Krzysztof Adamczyk
Otwieram XV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 29 października 2015
roku.
Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana
Sekretarza, Panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta
i szefów podległych Miastu jednostek.
Witam Pan Krzysztofa Słonia senatora RP.
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.
Szanowni Państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym
liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba
Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
Do pkt. 2

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Krzysztof Adamczyk
Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję,
uzgodniony w dniu 21 października 2015 roku porządek obrad, a także projekty
uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym
do nich porządkiem.
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym
dniem wpłynął wniosek od Pana Prezydenta o wprowadzenie zmian do
porządku obrad, polegający na wprowadzeniu do porządku projektu uchwały
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Ochrona obszarów

Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie
ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie".
Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę.
Przechodzimy do głosowania wniosku o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn.
„Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego
poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie"
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce Krzysztof Adamczyk
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku
do uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym,
jeśli nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Wobec powyższego sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez
dalszego biegu;
2) w sprawie wyboru ławników do sadów powszechnych działających na
terenie Miasta Kielce na kadencję 2016-2019;
3) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Ochrona
obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego
poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie".
4. Zamknięcie obrad.

Do pkt. 3. l
Krzysztof Adamczyk Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce uzasadnił
projekt uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia
się bez dalszego biegu.
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta Kielce, na podstawie art.
163 § 2 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych, uchwałą nr XI/204/2015
z dnia 25 czerwca 2015r. powołała Zespół ds. Opiniowania Kandydatów na
Ławników sądów powszechnych w Kielcach, w składzie:
Joanna Winiarska
- Przewodnicząca Zespołu
Witold Borowiec
- członek
Ewa Cybula
- członek
Jarosław Karyś
- członek
Robert Wojciechowski - członek
Zespół dokonał oceny zgłoszeń kandydatów, w szczególności w zakresie
spełnienia wymogów określonych w ustawie, zasięgnął również opinii
o kandydatach od Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Zespół, wypracował stanowisko z 19 października, z którego wynika
między innymi opis zgłoszeń kandydatów którzy zostali wykluczeni z przyczyn
formalnych, i pozostawia sieje bez dalszego biegu.
Radny Robert Siejka
Otrzymaliśmy w załączniku wykaz obejmujący wykaz 75 nazwisk osób,
które postawia się wyłączyć z tej procedury i pozostawić sprawy bez dalszego
biegu. Ja sobie pozwoliłem przejrzeć wszystkie te propozycje i gros z nich,
w zasadzie zdecydowana większość, odrzucenie polega na tym, że nie

dopełniono jakiś formalności. Ja uważam, że można było wezwać tych ludzi,
którzy gdzieś tam daty nie wpisali czy podpisu nie złożyli w odpowiednim
miejscu. Ale rozumiem, że z przyczyn formalnych Zespół może zaopiniować
negatywnie takie zgłoszenie i można to tak potraktować. Natomiast w 8
przypadkach znalazłem w uzasadnieniu czyli w przyczynie pozostawienia bez
dalszego biegu tych zgłoszeń powołanie się na art. 158 § l ust. 2 ustawy Prawo
0 ustroju sądów powszechnych. Pozwoliłem sobie zajrzeć do tego Prawa
1 okazuje się, że ten artykuł mówi o tym, że ławnikiem może zostać osoba, która
jest nieskazitelnego charakteru. Takie uzasadnienie mamy w przypadku 8 osób,
a więc wnoszę, że te 8 osób nie posiadają takiego nieskazitelnego charakteru.
Chciałbym się zapytać w związku z tym Zespołu czy Przewodniczącego tego
Zespołu jakież to wredne cechy charakteru uniemożliwiające im piastowanie
funkcji ławnika, posiadają: Gąsowski Jacek, Karczewski Łukasz, Kowalczyk
Maria, Krogulec Dariusz, Marenin Małgorzata, Prokop Olga. Kto decydował o
tym, że ich charakter nie jest nieskazitelny, na jakiej podstawie, czym się
Państwo posiłkowaliście, jakimi opiniami, oprócz tych, o których mówił Pan
Przewodniczący, że zasięgano opinii Policji? Bardzo mnie ta sprawa interesuje
w każdym przypadku indywidualnie, rzecz jest cenna i chciałbym się
dowiedzieć kto arbitralnie decyduje o nieskazitelności charakteru kandydatów
na ławników, którzy pozostałe formalności spełniają zgodnie z prawem.
Radny Witold Borowiec członek Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na
Ławników sądów powszechnych w Kielcach
Wszystkie wnioski zostały przekazane Wojewódzkiemu Komendantowi
Policji i w tych 8 przypadkach została tam uzyskana informacja, że toczą się
różne postępowania przeciwko tym osobom, więc to automatycznie wyklucza.
Każda z tych osób objęta jest różnym postępowaniem, przeważnie
prokuratorskim. I tyle.
Radny Robert Siejka - ad vocem
Policja twierdzi, że jakieś postępowania się toczą, to nie oznacza, że dana
osoba ma postawione zarzuty czy jest skazana prawomocnym wyrokiem. To by
uniemożliwiało takiej osobie kandydowanie. A samo toczenie postępowania
przed jakimiś organami nie może świadczyć o tym, że ktoś jest nieskazitelnego
charakteru bądź nie. To budzi moje wątpliwości.

Radny Tomasz Bogucki
Ja co prawda nie uczestniczyłem w Zespole tym razem, ale przez ostatnie
dwie kadencje uczestniczyłem w takim Zespole. Wystarczyło, że osoba, która
się zgłosiła do pełnienia funkcji ławnika została ukarana mandatem za
przekroczenie prędkości i już to dyskwalifikowało tę osobę z ubiegania się
o ławnictwo. W związku z tym każde jedno postępowanie prokuratorskie czy też
zastrzeżenia przekazane przez Policję trzeba traktować jako brak
nieskazitelnego charakteru w takim wypadku.
Radny Robert Siejka - ad vocem
To, że Policja wystąpiła z takim wnioskiem to nie znaczy, że te osoby są
w jakiejś sprawie winne. Będę drążył ten temat, bo ja dam swój przykład. Ja
w 2001 roku miałem postawione zarzuty prokuratorskie, po 9 miesiącach mnie
uniewinniono i oczyszczono. Czy Pan Przewodniczący Bogucki przez to, że ja
miałem zarzuty postawione, powie, że ja nie mam nieskazitelnego charakteru?
No nie, nie zgadzam się na to. Dlatego jeśli te osoby nie są karane, nie
sprawdziliśmy, proszę mi powiedzieć, że te osoby miały mandat na przykład, to
ja wtedy te argumentację podzielę. Ale dopóki są niewinne, nie mają zarzutów
przedstawionych nie widzę powodu, dla którego mamy ich eliminować
z wyborów na ławnika, bo to jest ich prawo. Tego prawa nie można arbitralnie
pozbawiać tylko dlatego, że ktoś się nie podoba.
Innych uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
-l
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XV/275/2015 z dnia 29 października
2015 roku w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się
bez dalszego biegu.

Do pkt. 3. 2

Krzysztof Adamczyk Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce uzasadnił
projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
działających na terenie miasta Kielce na kadencję 2016-2019.
Zgodnie z postanowieniami art. 160 § l ustawy Prawo o ustroju sadów
powszechnych (Dz. U. z 2015, póz. 133 z późn. zm.) ławników do sadów
powszechnych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest
objęty właściwością tych sądów. Ławników wybiera się w ramach
zapotrzebowania zgłoszonego radom przez prezesów sądów okręgowych
najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja
dotychczasowych ławników (art. 161 § 2 i art. 163 § l ustawy).
Prezes Sądu okręgowego w Kielcach zgłosił zapotrzebowanie na ławników,
którzy powinni być wybrani na kadencję 2016 - 2019 w liczbie:
1. Sąd Okręgowy w Kielcach
-ogółem 111
w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych
—5
2. Sąd Rejonowy w Kielcach
- ogółem
w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych

-

36
-16.

Do przeprowadzenia wyborów na ławników musimy powołać Komisję
Skrutacyjną. W uzgodnieniu z Klubami doszliśmy do wniosku, że tyle ile jest
Klubów tyle osób będzie liczyła Komisja. Proszę o zgłoszenia.
Radny Dariusz Kozak Przewodniczący
Klubu Radnych Prawo
i Sprawiedliwość
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłaszam kandydaturę Radnego Piotra Kisiela.
Radny Jarosław Machnicki Przewodniczący Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej
W imieniu Klubu zgłaszam siebie.
Radny Witold Borowiec Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie
Samorządowe Wojciech Lubawski
W imieniu Klubu zgłaszam kandydaturę Radnego Władysława Burzawy.

Radny Jacek Wołowiec przedstawiciel Klubu Radnych
Stronnictwa Ludowego
W imieniu Klubu zgłaszam kandydaturę Grzegorza Świercza.

Polskiego

Radna Joanna Grzela Przewodnicząca Klubu Radnych Sojuszu Lewicy
Demokratycznej
W imieniu Klubu zgłaszam kandydaturę Radnego Jana Gierady.
Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Krzysztof Adamczyk Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce
Poddaję pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej, do której zgłoszono
następujące kandydatury Radnych:
1. Władysław Burzawa,
2. Jan Gierada,
3. Piotr Kisiel,
4. Jarosław Machnicki,
5. Grzegorz Świercz.
Głosowanie.
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
-l

Rada Miasta Kielce przyjęła powyższy skład Komisji Skrutacyjnej.
Komisja przystąpiła do pracy.
Po przerwie w trakcie, której Komisja przygotowała karty do głosowania Radni
przystąpili do głosowania, które poprzedziło wystąpienie Radnego Jana
Gierady Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, powołanej na sesji Rady
Miasta Kielce w dniu 29 października 2015 roku do przeprowadzenia
głosowania tajnego wyboru ławników do sądów powszechnych działających na
terenie Gminy Kielce na kadencję 2016-2019, w sprawie sposobu do
przeprowadzenia głosowania tajnego.

Radny Jan Gierada Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Za chwilę otrzymacie Państwo Radni karty do głosownia z kandydaturami na
ławników. Każdy Radny otrzymuje cztery odrębne karty do głosowania
z kandydaturami na ławników do:
1. Sądu Okręgowego w Kielcach,
2. Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
3. Sądu Rejonowego w Kielcach,
4. Sądu Rejonowego w Kielcach, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Prawidłowe oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku X w kratce
przy nazwiskach wybranych kandydatów. Na poszczególnych kartach można
głosować na następującą liczbę kandydatów:
1. Na karcie głosowania do Sądu Okręgowego w Kielcach - maksymalnie
na 106 kandydatów.
2. Na karcie głosowania do Sądu Okręgowego w Kielcach do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych maksymalnie na 5 kandydatów.
3. Na karcie głosowania do Sądu Rejonowego w Kielcach - maksymalnie na
20 kandydatów.
4. Na karcie głosowania do Sądu Rejonowego w Kielcach do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych maksymalnie na 16 kandydatów.
Postawienie na karcie do głosowania większej ilości znaków X niż wyżej
określona powoduje nieważność głosu.
Ławników Rada wybiera zwykłą większością głosów.
Ławnikami zostaną wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów w liczbie nie większej, niż wskazana liczba ławników do sądu.
Rozdano karty do głosowania.
Nastąpił akt głosowania.
Karty zostały wrzucone do urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja przystąpiła do liczenia głosów.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Adamczyk ogłosił przerwę w obradach na
czas liczenia głosów.
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Jan
Gierada poinformował Wysoką Radę o wynikach głosowania, poprzez
odczytanie protokołów z przeprowadzonego głosowania (Protokoły Komisji
Skrutacyjnej stanowią załącznik do Protokołu z sesji RM).
Wobec konieczności przeprowadzenia II tury wyborów do Sądu Okręgowego
oraz Sądu Rejonowego do pracy ponownie przystąpiła Komisja Skrutacyjna
w składzie:
1. Jan Gierada
Przewodniczący
2. Władysław Burzawa
członek
3. Piotr Kisiel
członek
4. Jarosław Machnicki
członek
5. Grzegorz Świercz
członek
Prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach w trakcie, której Komisja
przygotowała karty do głosowania.
Radni przystąpili do głosowania, które poprzedziło wystąpienie Radnego
Jana Gierady Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, w sprawie sposobu
przeprowadzenia II tury głosowania tajnego na ławników.
Na jednej karcie do głosowania macie Państwo 8 kandydatów, na drugiej
karcie 3. Z tej ósemki wybieramy dwóch kandydatów, a z tej trójki jednego.
Aby nie było III tury proszę zagłosować w sposób prawidłowy.
Rozdano karty do głosowania.
Nastąpił akt głosowania.
Karty zostały wrzucone do urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja przystąpiła do liczenia głosów.
Wiceprzewodniczący Krzysztof Adamczyk ogłosił przerwę w obradach na
czas liczenia głosów.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny
Jan Gierada poinformował Wysoką Radę o wynikach głosowania, poprzez
odczytanie protokołów z przeprowadzonego głosowania (Protokoły Komisji
Skrutacyjnej stanowią załącznik do Protokołu z sesji RM).
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Jan Gierada
Dziękuję Radnym za wzięcie udziału w tak bardzo ważnych
głosowaniach. Ławnik to jest jednak osoba publiczna i wiem, że wszyscy
dołożyliśmy ogromnej staranności, nie ma tu żadnych podtekstów. Za czas
trwania przepraszam, ale uwierzcie mi szybciej się tego zrobić nie dało.
Wiceprzewodniczący Krzysztof Adamczyk
Wobec powyższego poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wyboru ławników do sądów powszechnych działających na terenie miasta
Kielce na kadencję 2016-2019.
Głosowanie
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XV/276/2015 z dnia 29 października
2015 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych działających
na terenie miasta Kielce na kadencję 2016-2019.

Do pkt. 3. 2
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn.
„Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego
poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" uzasadnił
Pan Tomasz Zboch Starszy Specjalista w Biurze
Planowania
Przestrzennego Wydziału Spraw Przestrzennych UM.
Chodzi o bardzo duży projekt dotyczący ochrony obszarów cennych
przyrodniczo wokół którego partnerzy w postaci blisko 80 gmin województwa
świętokrzyskiego, oczywiście Lasy Państwowe i Wojewódzki Fundusz Ochrony
f
Środowiska, są to te instytucje zaangażowane w projekt. Chodzi
o ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu ochrony obszarów cennych
przyrodniczo, będzie to polegało głownie na realizacji, wytyczeniu

10

i wybudowaniu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Całość projektu to jest
około 80 min zł, jeśli chodzi o województwo. Na terenie Miasta to nasze
zaangażowanie wyceniliśmy na niespełna 5,4 min zł, przy czym, przy
zakładanym dofinansowaniu 85 %, w jakiejś perspektywie czasowej będziemy
musieli ten wkład własny ponieść w wysokości ok. 800 ty. zł. Jest to bardzo
duży projekt na terenie całego województwa, jesteśmy jednym z wielu
podmiotów, które łącznie stanowią pewną całość i dają pewność tej
infrastruktury. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały.
Radny Jarosław Karyś
Ja mam pytanie do Pana, który nam to przed chwilą referował, tak
naprawdę w krótkich słowach żeby nam powiedział jakie tutaj elementy są
najważniejsze. To przyszło w tej chwili więc pewnie nie wszyscy będą wiedzieć
jak to będzie wyglądać.
Pan Tomasz Zboch
Pewnie Państwo medialnie już wiecie, bo taka informacja się pojawiła.
Jest robiony duży projekt rowerowy tzw. „Green Velo - trasy rowerowe
w Polsce wschodniej" obejmujący 5 województw. Ten projekt realizowany jest
od 5 lat i zawsze się mówiło, że ma on stanowić pewną oś, pewien szkielet do
którego będziemy później dołączać poszczególne odcinki infrastruktury
rowerowej. W tej perspektywie unijnej, w programie operacyjnym
„Infrastruktura i środowisko" czyli w programie rządowym pojawiają się środki
finansowe na ochronę obszarów cennych przyrodniczo. W obszary Natura 2000,
województwo świętokrzyskie,, jak wiemy, jest bogate. Dlatego wspólnie
f
z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, który jest głównym partnerem,
a partnerami merytorycznymi w tym dużym projekcie jest Generalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Radomiu i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Kielcach czyli instytucje, które z jednej strony spajają spore obszary. I chodzi
o wyznaczenie szlaków, którymi osoby, rowerzyści, turyści generalnie będą się
poruszać. Ta uchwała ma charakter intencyjny i jesteśmy na bardzo wczesnym
etapie przygotowania do tego projektu. Uchwała jest również po to, by nasi
partnerzy mogli złożyć wniosek o dofinansowanie. W mieście Kielcach to są 24
odcinki, około 14 kilometrów dróg, szlaków rowerowych. Wiadomo, że
w przypadku Green Velo kwestia inwestycyjna co do zakresu inwestycji na
poszczególnych odcinkach jeszcze będzie uszczegółowiana, często będzie to
oznakowanie, często jakaś budowa infrastruktury.
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Innych uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie
Za
Przeciw
Wstrzymało się

- 19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XV/277/2015 z dnia 29 października
2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Ochrona
obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez
ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie".
Do pkt. 4

Krzysztof Adamczyk Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XV sesję Rady Miasta
Kielce w dniu 29 października 2015r.

Wiceprzewodniczący Rady MiasJa^Kielce
j

/ftrzysztof Adai
&W^

Protokół sporządziła
Małgorzs

12

