Protokół Nr XXIV/2016
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 6 maja 2016 roku, w godz. 9.03-9.08,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 23 radnych.
Nieobecni radni: Stanisław Góźdź, Włodzimierz Wielgus.

Do pkt. l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram XXIV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 6 maja 2016 roku.
Witam panie i panów radnych, witam panów Prezydentów, witam pana Sekretarza,
panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych
miastu jednostek. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną
relację z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą złożonych
podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem obecności stwierdzam, że
w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba radnych, a więc stwierdzam
prawomocność obrad dzisiejszej sesji.

Do pkt. 2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Co do porządku obrad, nie będziemy go przyjmować w głosowaniu, gdyż zgodnie
z przepisami został on określony przez wnioskodawcę i nie może być zmieniony bez
jego zgody.
Sesja realizowana będzie według poniższego porządku obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w mieście Kielce odrębnych obwodów
głosowania dla przeprowadzenia referendum gminnego.
4. Zamknięcie obrad.

Do pkt. 3
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego pani Bożena Janicka zarekomendowała
projekt uchwały w sprawie utworzenia w mieście Kielce odrębnych obwodów
głosowania dla przeprowadzenia referendum gminnego.
Jak państwu wiadomo postanowieniem z dnia 29 kwietnia bieżącego roku, Komisarz
Wyborczy dla miasta Kielce zarządził przeprowadzenie w dniu 12 czerwca
referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielce, ustalając
jednocześnie kalendarz określający terminy wykonania poszczególnych czynności.

Tych czynności jest dużo, a okres na załatwienie całości sprawy wynosi 44 dni
kalendarzowe. Również państwu wiadomo, że głosować można w stałych obwodach
głosowania jak również w odrębnych obwodach głosowania. Stałe obwody głosowania
mamy uchwalone, uchwałami z 2013 roku, zmienione uchwałami z 2014, 2015,
natomiast odrębne obwody głosowania powstają w momencie, kiedy zostanie
zarządzone następne głosowanie, w sprawie bądź to wyborów, bądź referendum. Te
odrębne obwody, zawsze sytuowane są w zakładach opieki zdrowotnej, czy też
w szpitalach, czy też w areszcie śledczym. Jest jeden warunek, że musimy uzyskać
informację zwrotną od jednostek w których chcemy utworzyć te odrębne obwody, że
będzie w nich przebywało co najmniej 15 osób uprawnionych do głosowania,
będących w rejestrze wyborców w mieście Kielcach. W związku z takim terminem,
czyli taką sytuacją, już w dniu 2 maja zadaliśmy pytania do pięciu szpitali działających
na terenie miasta Kielce, do pięciu domów pomocy społecznej i do jednego aresztu
śledczego, czy faktycznie w dniu 12 czerwca, będzie tam przebywało piętnastu
wyborców. Pozytywną odpowiedź otrzymaliśmy wczoraj, czyli 5 maja i 5 mają
przygotowaliśmy projekt tej uchwały, którą przedstawiam państwu w dniu dzisiejszym
i proszę ojej podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIV/498/2016 z dnia 6 maja 2016 roku
w sprawie utworzenia w mieście Kielce odrębnych obwodów głosowania dla
przeprowadzenia referendum gminnego.
Do pkt. 4

Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Przypominam, iż kolejna sesja odbędzie się w dniu 19 maja bieżącego roku,
w związku z czym zapraszam członków Konwentu Rady Miasta Kielce na posiedzenie
w dniu 11 maja, w środę o godzinie 12.00.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXIV sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 6 maja 2016 roku.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Dariusz Kozak

