Protokół Nr XLVI/2017
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 14 września 2017 roku, w godz. 8.00-11.15
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,
Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 Radnych.
Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni Państwo proszę wszystkich o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy
pamięć zmarłego wczoraj księdza Biskupa Kazimierza Ryczana, Biskupa
Seniora Diecezji Kieleckiej, Honorowego Obywatela naszego miasta.
Dopkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram 46 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 14 września 2017 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Witam panie i panów Radnych, Witani 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
Panie i panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję,
uzgodniony w dniu 6 września 2017 roku porządek obrad, a także projekty
uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym.

Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem,
wpłynęły wnioski Pana Prezydenta o dokonanie zmian w porządku obrad,
a mianowicie:
I.
wprowadzenie do porządku obrad:
1. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045;
2. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.
3. projektu uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającą uchwałę Rady
Miasta Kielce (Nr XLIV/925/2017) w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach.
4. projektu uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającą uchwałę Rady
Miasta Kielce (Nr XLV/981/2017) w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach.
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda - wniosek formalny
Bardzo dziękuję panie Przewodniczący, ja mam apel do pana Prezydenta, ale też
wniosek formalny jeżeli ten apel nie odniesie skutku, mianowicie w imieniu
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej chciałam złożyć wniosek o zdjęcie
z porządku obrad dwóch uchwał dotyczących przekazania dwóch nieruchomości
na rzecz utworzenia bazy wojsk obrony terytorialnej. To nie jest tak, że to jest
wniosek, który wynika z jakiejś niechęci co do samej idei, co do tego się nie
sprzeciwiamy natomiast wydaje nam się nieszczęśliwa lokalizacja, która została
wybrana na to przedsięwzięcie, no to jednak jest obszar, w którym miasto kilka
lat temu przedstawiało koncepcję tak zwanego nowego miasta i wydaje nam się,
że lokalizowanie tam bazy wojskowej nie jest najbardziej szczęśliwym
pomysłem. Ja nie mówię o budynku administracyjnym natomiast wiemy, że
Ministerstwo Obrony Narodowej ma znacznie większe plany, to też jest jednym
z powodów tego wniosku pod te plany na chwilę obecną są bardzo lakoniczne i
na komisji nie usłyszeliśmy co by się miało znaleźć na działce po RPZ.
Obawiamy się, że tam może powstać jednostka wojskowa i takie sąsiedztwo dla
mieszkańców Czarnowa nie jest najbardziej szczęśliwym w związku z tym
bardzo proszę o przyjęcie tego wniosku. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Formalnie wpłynął wniosek o zdjęcie z porządku obrad dwóch uchwał podobnie
brzmiących: uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości
zabudowanych położonych w Kielcach przy ulicy Romualda Mielczarskiego i
druga podobnie brzmiąca ale wszyscy wiemy, że chodzi o dwie odrębne
nieruchomości. Wobec tego teraz poddam pod głosowanie Wysokiej Rady
wnioski: o wprowadzenie tych czterech punktów i zdjęcie dwóch punktów z
porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
I. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017-2045:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.

II.

Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2017 rok:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.

III.

Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającą uchwałę Rady
Miasta Kielce (Nr XLIV/925/2017) w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
IV.

Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającą uchwałę Rady
Miasta Kielce (Nr XLIV/981/2017) w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
I.
Poddaję pod głosowanie wniosek Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w
Kielcach przy ulicy Romualda Mielczarskiego:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-8
-15
- brak

Rada Miasta Kielce nie przyjęła wniosku o zdjęcie punktu z porządku obrad.

II.

Poddaję pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad drugiego
projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości
zabudowanych położonych w Kielcach przy ulicy Romualda
Mielczarskiego:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-8
-14
- brak

Rada Miasta Kielce nie przyjęła wniosku o zdjęcie punktu z porządku obrad.

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:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- 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
27.07.2017 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych za 2016 rok.
7. Informacja Dyrektora MOPR na temat analizy oświadczeń majątkowych za
rok 2016.

8. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017 - 2045 (z autopoprawką);
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2017 rok (z autopoprawką);
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
^-,
'
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z
przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym;
5) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie
akcji w spółce Targi Kielce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach;
6) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta
Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
8) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana i
Marysieńki Sobieskich w Kielcach;
9) projektu uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miasta
Kielce (Nr XLIV/925/2017) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o
nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach;
10) projektu uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miasta
Kielce (Nr XLV/981/2017) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o
nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach;
11) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Generała
Władysława Andersa i Krzemionkowej oraz ustalenia ich przebiegu;
12) w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do
złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach
na odcinku od ul. Poklasztornej do posesji nr 85";
13) w sprawie nadania nazwy „Prezydenta Kazimierza Sabbata" rondu w
Kielcach;
14) w sprawie nadania nazwy „Cichociemnych - Spadochroniarzy Armii
Krajowej" rondu w Kielcach;
15) w sprawie nadania nazwy „Pułkownika Jana Zientarskiego" rondu w
Kielcach;

r

16) w sprawie nadania nazwy „Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił
Zbrojnych" rondu w Kielcach;
17) w sprawie nadania nazwy „Majora Ignacego Skowrona" rondu w
Kielcach;
18) w sprawie nadania nazwy „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata"
rondu w Kielcach;
19) w sprawie nadania nazwy „Pamięci Ofiar Kresów" rondu w Kielcach;
20) w sprawie nadania nazwy „Edwarda Taylora" ulicy w Kielcach;
21) w sprawie nadania nazwy „Uniwersytecka" ulicy w Kielcach;
22) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr XXXI/627/2016 z
dnia 15 września 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w Kielcach przy ulicy Zagórskiej;
23) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/661/2016 Rady Miasta Kielce z
dnia 20 października 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
zabudowanej, położonej w Kielcach przy ulicy Ogrodowej 3 i przyznania
prawa pierwszeństwa;
24) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych
lokali
użytkowych
stanowiących
własność
Miasta
Kielce
wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania
pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad
sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich
nabywaniu;
25) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer U4, znajdującego się w
budynku położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 7;
26) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Stefana Żeromskiego 34;
27) w sprawie zamiany nieruchomości lokalowych położonych w Kielcach
przy ulicach Warszawskiej 3 oraz Jagiellońskiej 39;
28) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej
numerem 64 położonej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 103;
29) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Samuela Bogumiła Lindego (dz. nr 6/20);
30) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Samuela Bogumiła Lindego (dz. nr 6/23);
31) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych
położonych w Kielcach przy ulicy Romualda Mielczarskiego;

32) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych
położonych w Kielcach przy ulicy Romualda Mielczarskiego;
33) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra
Ściegiennego nr 264 B;
34) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Mikołaja Gomółki;
35) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Piekoszowskiej;
3 6) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Kryształowej;
3 7) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy G.
Zapolskiej;
38) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Wincentego Witosa;
3 9) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Malachitowej;
40) w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego
w Kielcach przy ulicy Grochowej;
41) w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego
w Kielcach przy ul. Zgody;
42) w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego
w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
43) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Obrzeżnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
44) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Ludomira Różyckieo oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
45) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. l Maja
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
46) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 1124/5);

47) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei
Jerzego Szaj no wieża - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
48) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Stanisława Staszica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
49) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Husarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
50) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Wapiennikowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
51) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Turystycznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
52) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Narciarskiej i ul. Jana Karskiego oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
53) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Karczówkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
54) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gm.
Chmielnik;
55) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gm. Morawica;
56) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
„Centrum Geoedukacji Kielce";
5 7) w sprawie wyrażenia zgody na składkę członkowską Gminy Kielce w
ramach członkostwa w Stowarzyszeniu „Geoland Świętokrzyski".
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10.Sprawy różne i wolne wnioski.
11 .Zamknięcie obrad.
Do pkt 3

Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce

Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 27 lipca 2017 roku.
Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem
praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji.
Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu.
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 lipca 2017 roku:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z dnia 27 lipca 2017 roku.

Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję Radnym za honorową asystę Sztandaru Rady Miasta Kielce w dniu
l sierpnia 2017 roku podczas uroczystości w Rocznicę Wybuchu Powstania
Warszawskiego
pani
Mariannie
Noworyckiej-Gniatkowskiej,
panu
Władysławowi Burzawie oraz panu Jarosławowi Karysiowi. W dniu 31 sierpnia
podczas uroczystości z okazji Święta Wolności i Solidarności dziękuję pani
Reginie Zapale, panu Piotrowi Kisielowi oraz panu Jackowi Michalskiemu.
Interpelacje między sesjami złożyli Radni:
- Joanna Winiarska
- Tadeusz Kozior
- Jacek Michalski
Do pkt 5

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
INFORMACJA
o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce
(od 27 lipca 2017 r. do 14 września 2017 r.)
W okresie od informacji złożonej
w dniu 27 lipca 2017 r. wydałem:

na

sesji

Rady

Miasta

Kielce

10

I.

57 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
Nr 369/2017

2. zmian w
na 2017 rok

planie dochodów i wydatków
_

Nr325/2017

budżetu Miasta

Kielce

' Nr 339/2017, Nr 361/2017, Nr 366/2017

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 rok
Nr 323/2017, Nr 327/2017, Nr 340/2017, Nr 362/2017, Nr 367/2017, Nr 370/2017

ł

4. ogłoszenia:
a) otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych
miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - N1"32272017,
b) konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek
Oświatowych nr l w Kielcach - Nr 328/2017,
c) IV otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie
od 15 października 2017 r. do 31 marca 2018 r. przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność
w zakresie pomocy społecznej - Nr371/2017?
5. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań
publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz przyznania dotacji
podmiotom uprawnionym - Nr372/2017,
6. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora:
a) Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach - Nr341/2017,
b) Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach - ^342/201^
c) Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach - Nr343/2017,
d) Zespołu Placówek Oświatowych nr l w Kielcach - Nr344/2017,
7. powołania:
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a) komisji
egzaminacyjnych
dla
nauczycieli
ubiegających
Nr 345/2017
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego '
Nr 376/2017

b) Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
na Koordynatora Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy
Nr350/2017
Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2017-2019 ,
c) zespołu zadaniowego do spraw Gminnego Programu Opieki nad
Nr354/2017
Zabytkami Miasta Kielce na lata 2018-2022 ,
8. zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:
a) Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach, ul. Nowy Świat 34
_ Nr 356/2017

t

b) Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3 c) Młodzieżowego
_ Nr 358/2017

Domu Kultury w

Nr357/2017

,

Kielcach, ul. Kozia

lOa

•>

d) Zespołu
Placówek
Oświatowych
ul. Szymanowskiego 5 - ^359/201?^

nr

l

w

Kielcach,

9. ustalenia:
a) wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych,
zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję
pogotowia rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka
oraz rodzin pomocowych świadczących usługi na rzecz Miasta
Kielce-Nr324/2017'
b) zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych
z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu w budynku
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych
zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz
kosztów związanych ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym
lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny
dom dziecka-Nr353/2017'
c) terminu składania wniosków
o dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych 2017 r. - Nr363/2017,
d) „ Regulaminu określającego tryb i warunki wydawania uzgodnień
zasad
korzystania
z
przystanków
komunikacyjnych
Nr375/2017
i dworców w Gminie Kielce" ,
10.wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce - Nr368/2017,
11 .uchylenia zarządzeń w sprawie:
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a) szczegółowych zasad, trybu oraz wzoru wniosku o przyznanie
nagrody rocznej członkom zarządów jednoosobowych spółek
utworzonych przez Gminę Kielce oraz spółek z udziałem Gminy
Nr337/2017
Kielce,
b) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rodzinnej
Nr 352/2017
Pieczy Zastępczej w Kielcach ,
12.zmiany zarządzeń w sprawie:
a) nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego
_ Nr 348/2017

1

b) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali
Nr360/2017
przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne )
13.ustanowienia służebności:
a) przejazdu i przechodu (drogi koniecznej) oraz służebności przesyłu Nr 335/2017

»

b) przesyłu, na służącym Gminie Kielce prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Kielcach
przy ulicy Karola Olszewskiego, na rzecz PGE Dystrybucyjna Spółka
Akcyjna- Nr338/2017 ,
14.nieskorzystania z prawa pierwokupu:
a) niezabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Mokrej-Nr321/2017,
b) niezabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Wojciecha Szczepaniaka - Nr378/2017,
c) niezabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Robotniczej-Nr365/2017,
d) udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Oskara
Kolberga-Nr351/2017,
e) udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach w Osiedlu Na Stoku
_ Nr 377/2017

»

f) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
w Kielcach przy ulicy Warszawskiej - Nr355/2017,
15. przedterminowego rozwiązania umowy użytkowania
wieczystego
nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej numerami działek:
444/13 o pow. 0,2241 ha, 444/15 o pow. 0,4445 ha i 445/16 o pow.
0,0562 ha, obr. 0012, zajętej przez rów komunalny LU-1 wraz z drogą
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technologiczną zlokalizowanych na obszarze Rodzinnego Ogrodu
Działkowego "Magnolia"- Nr326/2017,
16.sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Hożej
_ Nr 349/2017

»

17.wy dzierżawienia gruntu położonego:
a) w Grabowcu gmina Chmielnik - Nr 329/2017,
b) w Obicach gmina Morawica - Nr 330/2017'Nr336/2017'Nr 373/2017,
18. wy dzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) Tatrzańskiej-Nr331/2017,
b) Jagiellońskiej i ulicy Grochowej -^332/201?^
c) Hożej i ulicy Jagiellońskiej -^333/2017^
d) Lecha -Nr334/20n

e) Piekoszowskiej-Nr346/2017,
f) Skrzetlewskiej-Nr347/2017,
g) Mielczarskiego - Nr 374/2017.
II.

10 decyzji i 3 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III.
W okresie sprawozdawczym przygotowałem 55 projektów uchwał
Rady Miasta Kielce.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Panie Prezydencie, Szanowni państwo, chciałbym dwie kwestie poruszyć, jedna
dotyczy właśnie zarządzenia, które między sesjami pan Prezydent podpisał, ale
zacznę nie od zarządzenia tylko też od tego co się działo między sesjami a budzi
niepokój wielu kielczan w tym moją, a mianowicie chodzi o ten przetarg na
komunikację miejską, a również jako Radni obserwujemy to głównie poprzez
media, tak? Chciałbym się dowiedzieć co leży u podstaw tego, że miasto
prowadzi wszelkie możliwe działania, żeby tylko odsunąć rozstrzygnięcie tego
przetargu. Niepokojące jest to, że tam też pojawiają się wypowiedzi do mediów
tego typu jak brak woli politycznej dotyczącej rozstrzygnięcia tego przetargu i
tym podobne kwestie, no ja nie chciałbym się opierać przez te dwa powiedzmy
ostatnie dwa miesiące na tym co tylko i wyłącznie czytamy w mediach
wolałbym, żeby pan Prezydent chociaż kilka słów odniósł się do tej kwestii, a
druga rzecz dotyczy faktycznie wydanego zarządzenia między sesjami chodzi
mi o zarządzenie dotyczące Młodzieżowej Rady Miasta. Ok, to jest coś co
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wynika z naszych ustaleń chociażby z poprzednich wyborów Młodzieżowej
Rady Miasta natomiast problem jest taki, że oprócz tego zarządzenia chyba
zawieszonego w BIP nic więcej się nie wydarzyło. Ja zainteresowałem się tym
co dzieje się w szkołach w kwestii wyborów Młodzieżowej Rady Miasta i tak
naprawdę nie jest prowadzona żadna kampania informacyjna, większość
młodzieży nie ma w ogóle pojęcia o tym co się dzieje, a tak naprawdę to
przecież na dyrektorach i również na panu panie Prezydencie powinna ciążyć ta
odpowiedzialność, żeby tą młodzież aktywizować skoro już ta Młodzieżowa
Rada Miasta ma szansę powstać. Dziękuję.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Jeżeli chodzi o przetarg komunikacyjny chciałbym z cała stanowczością
powiedzieć, że ja nie mam z tym nic wspólnego. Jest zespół, który o tym
decyduje. Jest zespół prawników, z tego co wiem to sprawa jest dosyć złożona,
ale jakiekolwiek sugestie z mojej strony, z pana strony, czy ze strony
dziennikarzy są prawnie niedopuszczalne w ogóle, więc poczekajmy cierpliwie.
Ja nie mogę przyśpieszać, czy w jakikolwiek sposób sugerować jakiegokolwiek
rozwiązania. To jest jedno, jeżeli chodzi o Młodzieżową Radę Miasta bardzo
proszę mnie zwolnić z tego obowiązku. Myślę, że to Radni powinni być bardziej
zainteresowani tym, żeby pomóc swoim młodszym kolegom bo to jest jakby
inna wersja moim zdaniem Rady Miasta, ja jestem do wykonywania waszych
decyzji, jeżeli uznacie, że tak ma być to jestem do dyspozycji, żeby udzielić sali,
żeby pomóc od strony prawnej, każdej innej ale sama organizacja jest po stronie
inicjatorów przy współudziale moim zdaniem powinna być Radnych.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Przepraszam pnie Prezydencie bo ja też chcę dopytać bo aż przecieram uszy ze
zdumienia po tym co usłyszałam. Rozumiem, że organizacja wyborów do
Młodzieżowej Rady Miasta spoczywa ten obowiązek na Radnych? Ja miałam
takie wrażenie, że jak podjęliśmy uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady
Miasta to obowiązek jej wykonania został powierzony podległej panu
administracji. Nie wyobrażam sobie, żeby Radni zwoływali spotkania
dyrektorów i informowali ich o tym. Projektowali, drukowali plakaty chodzili
po szkołach i rozwieszali przecież nawet mogłoby to być w pewien sposób
niestosowne. Uważam, że te działania informacyjne spoczywają na podległych
panu urzędnikach i Wydziale Edukacji, a dziś mówienie, że to Radni powinni
robić. Ja bardzo chętnie się panie Prezydencie w to zaangażuję ale to trzeba było

15

powiedzieć, że pan ani urzędnicy nie wykonają swoich obowiązków to owszem
krytykowalibyśmy to, ale przejęlibyśmy tą inicjatywę. Dziękuję.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Być może zostałem źle zrozumiany mianowicie wszelkie inicjatywy powinny
moim zdaniem wynikać z tej sali i my jesteśmy do wykonywania i to co
wynikało z tego to jest realizowane i Wydział Edukacji absolutnie jest w to
zaangażowany i jeżeli trzeba to pani Dyrektor Stanisławska tu przedstawi. Ja
myślałem w zupełnie innej płaszczyźnie jakby, ale powtarzam decyzje powinny
zapadać w tej sali odnośnie Młodzieżowej Rady Miasta i to co zapadło i jakie
zobowiązania są po stronie administracji miasta myślę, że pani Dyrektor może
również przedstawić, jeżeli jesteście zainteresowani.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
W dwóch kwestiach przetargu MPK i Młodzieżowej Radzie Miasta. Zacznę od
tej drugiej, jeżeli się pod budynek postawi fundamenty nie zbrojone i postawi
się za płytko to oczywiście ten budynek wcześniej czy później się zawali, tak
jest i z Radą Miasta, od początku było to chore nie przygotowane, oczywiście
przekonali z największym szacunkiem do młodych ludzi dalej uważam, że wiele
spraw od strony inicjatorów nie jest przygotowane i dalej to jest dla mnie chore
albo to powstanie szybko albo w ogóle nie powstanie, to jest jedna sprawa.
Druga sprawa jeśli chodzi o MPK, przetargi zgodnie z Prawem Zamówień
Publicznych mają to do siebie, że nie można sobie robić tak jak się komuś
podoba, czy chcemy, czy nie chcemy, całym sercem jestem za tym, żeby tu w
Kielcach, tu w rodzinnych Kielcach wożono ludzi naszą formom jeżeli jest
jakakolwiek szansa, powtarzam to z premedytacją i z odpowiedzialnością jeśli
jest tylko jakakolwiek szansa zahaczyć ten przetarg i rozstrzygnąć go na korzyść
kieleckich tu ludzi to trzeba to uczynić, a skoro są jeszcze inne obiektywne
przyczyny i jakieś rzeczy których na pewno wszyscy Radni nie wiedzą albo w
ogóle nie wiedzą to oczywiście poczekajmy na zespół, który to rozstrzygnie, a
nie szukajmy dziury w całym, na pewno się to rozstrzygnie, a oprócz tego to jest
jeszcze Warszawa do której się można odwołać i dlatego bym tu był ostrożny,
żeby wydawać już wyroki co się tu dzieje z tym przetargiem. Nic się nie dzieje
po prostu przetarg będzie rozstrzygnięty w lewo lub w prawo.

Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
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Przedwczoraj podczas Komisji Rewizyjnej ja wnioskowałem również o to, żeby
no może nawet nie sam Prezydent tylko osoby, które dobrze ten temat znają od
strony służb i urzędników Urzędu Miasta przedstawiły jednak Radnym tą
sytuację bo jednak jest to kuriozalna sytuacja jeżeli chodzi o ten przetarg i do tej
pory takiej sytuacji w mieście żeśmy nie mieli, więc dobrze że nie tylko Radni
ale żeby ogólnie jakaś rzetelna informacja na ten temat co się dzieje była i ja ten
wniosek który przedstawiłem na Komisji Rewizyjnej oczywiście ponawiam być
może jakieś wspólnie spotkanie tak jak żeśmy rozmawialiśmy na komisji
mogłoby się odbyć na którym jednak dowiedzielibyśmy się czegoś więcej na
jakim to wszystko jest etapie. Natomiast co do Młodzieżowej Rady Miasta jeżeli
jest taka deklaracja panie Prezydencie to poprosilibyśmy właśnie panią Dyrektor
o to, żeby może krótko przedstawić jak to wygląda na tym etapie. Dziękuje
bardzo.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu
Miasta Kielce pani Anita Stanisławska
Szanowni państwo zgodnie z dyspozycją, która została zawarta w uchwale w
sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta i statutu zajęliśmy się tym
wszystkim naprawdę z należytą dokładnością i zaangażowaniem tylko, że my
pewnych barier nie przeskoczymy bo państwo zakładacie, że ta grupka dzieci
które pojawiły się, i które wyraziły chęć powstania można powiedzieć takiego
tworu że oni wypowiadają się w imieniu całej młodzieży w mieście, to tak
naprawdę nie działa, my oczywiście rozmawialiśmy z dyrektorami szkół,
wszyscy dyrektorzy wiedzą, że ma powstać Młodzieżowa Rada Miasta, każdy z
nich zna swoje obowiązki czyli zna kalendarz, który myśmy zgodnie z uchwałą
przyjęli w formie zarządzenia Prezydenta. Jest to wszystko bardzo dokładnie
rozpisane, powołaliśmy komisję w której skład wchodzą również nauczyciele
jednego z liceów, po kolei będziemy włączać nauczycieli z liceów do tej pracy i
to w zasadzie z naszej strony jest tyle, cała reszta w gruncie rzeczy należy do
nauczycieli w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności do uczniów. To nie jest
tak, że my na siłę będziemy zmuszać młodych ludzi do tego, żeby ta Rada
powstała, projekt uchwały był państwa, to państwo tam wpisaliście progi, 50%
próg i 35 % próg, prawda? Te progi, które powodują, że warunkiem powstania
Młodzieżowej Rady Miasta jest jej powszechność, nie tylko pewna grupa
rzeczywiście zaangażowanych młodych ludzi ale to musi wynikać z oddolnej
inicjatywy czyli rzeczywiście te dzieci chcą mieć swoje przedstawicielstwo i
chcą się publicznie wypowiadać. Zobaczymy jak to zadziała w tym roku bo tak

17

jak mówię myśmy wszelkiego rodzaju materiały do wszystkich szkół proszę
zwrócić uwagę publicznych i niepublicznych przekazali natomiast teraz to
wszystko leży po stronie dyrektorów i nauczycieli. My do szkół nie wejdziemy
poza tym okręgami wyborczymi są szkoły, szkoły są autonomiczne to jest z
naszej strony propozycja a nie nakaz i tak to trzeba traktować to nie jest tak, że
my możemy tutaj coś nakazać dyrektorowi szkoły bo w gruncie rzeczy my tylko
wskazujemy, że taka rada ma powstać, nakazujemy dyrektorowi
przeprowadzenie wyborów i to zrobiliśmy natomiast to, czy uczniowie się
zaangażują w to, to tak naprawdę to już jest całkowicie poza nami, to leży po
stronie dyrektora i nauczycieli jeżeli na przykład w szkole nie ma wewnętrznego
przekonania, że taka rada ma sens albo co więcej samorząd uczniowski,
uczniowie nie chcą bo nie są zwyczajnie zaangażowani, proszę państwa
społeczeństwo jest takie, że ono nie jest w gruncie rzeczy mocno zaangażowane
jeśli chodzi o działalność publiczną, natomiast dzieci niekoniecznie. Zwróćcie
państwo uwagę jeszcze jedna ważną charakterystykę naszej młodzieży ponad
60% właściwie prawie 70% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a to jest
zdecydowana większość tego elektoratu to są uczniowie mieszkający poza
Kielcami i niekoniecznie oni wewnętrznie są przekonani do tego, że mają chęć,
obowiązek czy w ogóle są zainteresowani tym, żeby wypowiadać się na sprawy
dotyczącej przecież miasta bo to jest Rada Młodzieży nie Rada Miasta. Proszę
Państwa z naszej strony zrobione zostało wszystko sami jesteśmy bardzo
ciekawi jak to w tym roku przebiegnie, czy rzeczywiście jest to tak jak nam się
wydaje, że Młodzież nie jest do końca zaangażowana a nauczyciele nie są do
końca tym zainteresowani czy też uda się młodzieży samej to powinna być ich
w tym momencie inicjatywa i tutaj tak naprawdę teraz piłka leży po ich stronie
to oni powinni ci młodzi ludzie powinni dotrzeć do swoich kolegów i koleżanek
i właśnie oddolnie żeby to miało sens, żeby to rzeczywiście była taka rada
wynikająca z potrzeb młodzieży a nie nakazowa, czyli nasza dorosłych. Nasz
dorosłych pomysł na jakąś formę wychowania obywatelskiego, teraz jest czas
dla nich, jeżeli oni potrafią dotrzeć do swoich koleżanek i kolegów żeby ich
zmobilizować, żeby w odpowiednim dniu przyszli i zagłosowali i żeby można
było uznać, że te wybory są ważne czyli będzie właściwa frekwencja to myślę,
że wtedy ta rada powstanie, ale tak jak mówię my to co leży po naszej stronie
zrobiliśmy wszystko.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
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Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowni państwo, chciałem przypomnieć
że jesteśmy w punkcie informacje Prezydenta Miasta Kielce o pracy miedzy
sesjami, jeżeli chcemy porozmawiać o Młodzieżowej Radzie Miasta to jest
bardzo ważna sprawa, może byśmy porozmawiali w sprawach różnych i bardzo
chętnie byśmy tego wysłuchali, nie ma sensu ciągnąć dalej tej rozmowy
ponieważ rozmawiajmy na tematy, które nas bieżąco informują czy interesują a
0 Młodzieżowej Radzie Miasta porozmawiajmy w sprawach różnych, bardzo
państwa o to proszę, abyśmy się trzymali porządku. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała ad vocem
Ja bym chciała odnieść się do wypowiedzi mojego kolegi przed momentem
właśnie dlatego, że mamy komunikaty Prezydenta a to właśnie pomiędzy
ostatnią sesją a dzisiejszą dokonywały się działania związane z Młodzieżową
Radą Miasta uważam, że ten punkt właśnie jest jak najbardziej właściwy by o
niej porozmawiać i tego w jaki sposób Urząd Miasta oraz nasze społeczeństwo
przygotowuje się do tego, żeby faktycznie praktycznie uczyć młodzież
demokracji.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Rozumiem, że jeżeli pan Przewodniczący nie zakończył dyskusji to jeszcze
można. Pani Dyrektor tak, ja się częściowo z panią zgadzam to była pewna
grupa, która nie reprezentuje całej młodzieży szkolnej w Kielcach, tak samo jak
grupa seniorów, która do nas przyszła nie sądzę, że reprezentuje zdanie
wszystkich seniorów, którzy mieszkają w naszym mieście ale to jest właśnie
grupa, która inicjuje pewne działania. Mnie czego bardzo brakuje to informacji
skierowanej do uczniów w formie plakatów, ulotek i nie sądzę, żeby to były
działania na wyrost, idąc tym tropem równie dobrze możemy społeczeństwa nie
informować o wyborach samorządowych właściwie jak będą chcieli to się
dowiedzą i tak naprawdę wola głosowania powinna wynikać z ich oddolnej
inicjatywy i być może gdyby to nie był ustawowy obowiązek to byście państwo
jako samorząd tego nie robili, w związku z tym może mogliśmy wpisać w tą
uchwałę obowiązek informowania uczniów, żeby uczniowie się zaangażowali
muszą wiedzieć jaka jest procedura, jakie są terminy i że w takiej inicjatywie
mogą wziąć udział i moim zdaniem tego zdecydowanie brakło i uważam, że to
jest minimalny obowiązek miasta, które miasto powinno spełnić wobec uczniów
1 szkół. Dziękuję.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
Panie Przewodniczący jest takie powiedzenie znane: „weźmy się i zróbcie" i
mam wrażenie, że takie jest oczekiwanie dzisiaj co niektórych Radnych, ja tylko
chcę powiedzieć, że łatwo być aktywnym czy pokazywać tę aktywność w
świetle jupiterów, fleszy i wszyscy pamiętamy całą tą procedurę związaną z
uchwalaniem statutu Młodzieżowej Rady Miasta, ja też w to byłem
zaangażowany, próbowałem się w to włączyć i mam wrażenie, że trochę
pomogłem, pamiętamy koleżankę, uczennicę Malec, która tu pouczała Radnych,
która wysyłała nam zaproszenia na szkolenia z aktywności, pamiętamy
parlamentarzystów, którzy z tej mównicy tutaj mówili o tym zaangażowaniu i
aktywności to może warto zapytać co oni zrobili w tej sprawie bo od tamtej pory
niestety, ale nie słychać o ich aktywności w kwestii związanej z utworzeniem tej
Młodzieżowej Rady Miasta więc uderzmy się trochę we własne piersi i nie
oczekujmy tylko i wyłącznie od Prezydenta i od jego służb, że nasze pomysły
które zrealizowaliśmy tu, uchwaliliśmy ten statut, że on będzie w to na 100%
zaangażowany. Też musimy się w to włączyć, prawda? Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Dziękuję Panie Przewodniczący jeśli moja koleżanka Agata mówi, żeby
informować młodzież jakie są sytuacje z tym wszystkim, jak to się ma wszystko
odbywać, jeżeli to już tyle trwa a trwa to już bardzo długo i młodzież jeszcze na
ten temat nie wie nic to ja dziękuję za taką Radę Miasta Młodzieżową.
Radna Rady Miasta Kielce pani Regina Zapała
Chciałabym również, skoro już dyskutujemy na ten temat odnieść się do słów
pani Dyrektor Stanisławskiej. Pani Stanisławska powiedziała, że powołanie rady
leży jakby w gestii nauczycieli i uczniów. Chciałabym odwrócić sytuację jeżeli
to ma być Młodzieżowa Rada Miasta to ma być od uczniów a nauczyciele mają
im tylko pomóc i jest kalendarz, jeżeli kalendarz jest już ustalony to zadaniem
dyrekcji i nauczycieli jest poinformować, że uczniowie mają teraz taką
możliwość. Ponad 15 lat prowadziłam samorząd szkolny i przeprowadzałam
wybory również na wzór Rady Miasta i pracowali tylko i wyłącznie uczniowie,
natomiast szkoła ma pomóc udostępnić, żeby uczniowie mogli zrobić sobie
spotkania, żeby mogli powiesić plakaty, żeby mogli na przykład czasem wejść
na lekcje i powiedzieć, że chcieliby przedstawić kandydata to wszystko jest w
gestii uczniów, (uczniów jeszcze raz powtarzam), jeżeli to ma być Rada
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Młodzieży jeżeli ma młodzież się uczyć samodzielności i potem kiedyś brać
czynny udział w wyborach no to ma teraz ku temu szansę. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Bardzo zgadzam się ze słowami mojej przedniowczyni. Taka jest prawda, ja
osobiście nie jestem pedagogiem, nie pracowałam z samorządem jako jego
opiekun natomiast byłam w samorządzie uczniowskim i faktycznie tak powinno
być, tak to powinno wyglądać, inicjatywa powinna iść od młodych tylko ta
inicjatywa od młodych wyszła i myślę, że będą chętni. Co innego jest i proszę
tego nie łączyć z faktem, według mnie obowiązkiem informowania o wyborach i
pozwolę sobie jeszcze powrócić do jednego tematu o którym wspominałem,
kiedy dyskutowaliśmy nad powołaniem w ogóle statutu nad uchwaleniem
statutu, szanowni państwo wprowadziliśmy progi frekwencyjne takie, że gdyby
te progi obowiązywały w ustawie wyborczej do samorządu to Rada Miasta
nigdy w Kielcach nie zostałaby wybrana bo są tak diametralnie wysokie i bardzo
trudne do spełnienia, co do argumentu o tym, że 70% uczniów szkół nie wiem
podstawowych, ponadgimnazjalnych to uczniowie spoza Kielc i szanowni
państwo i właśnie bądźmy z tego dumni bo jesteśmy jako Kielce stolicą tego
regionu i naszym w moim przekonaniu obowiązkiem jest by uczyć wszystkich
młodych ludzi w regionie jak funkcjonować w społeczeństwie obywatelskim,
jak funkcjonować w systemie demokratycznym a nie zrobimy tego inaczej jak
tylko poprzez praktyczne im tego pokazywanie dlatego mam nadzieję, że
informacje w szkołach się ukażą po to, żeby ułatwić jako ogłoszenia wyborcze i
będziemy mogli w konsekwencji w październiku przyjść na uroczyste otwarcie
Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach w końcu.

Do pkt 6-7
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję państwa Radnych, że na stronie dla Radnych zostały opublikowane:
1. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych za 2016 rok.
2. Informacja Dyrektora MOPR na temat analizy oświadczeń majątkowych za
rok 2016.
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Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionych zawieszonych informacji?
Nie widzę, w związku z czym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do
wiadomości przedstawione informacje.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoką Rade, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych
komisji wszystkie projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad
dzisiejszej sesji uzyskały opinię, jeżeli jednak Przewodniczący Komisji
chcieliby omówić szczegóły opiniowania tych projektów proszę aby przed
głosowanie wpisali się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku
obrad.

Do pkt 8.1 - 8.2
Skarbik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała projekt
uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2017 - 2045 (z autopoprawką) oraz zmieniającą uchwałę
w
sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce
na 2017
rok
(z autopoprawką).
Panie Przewodniczący, wysoka Rado proszę o przyjęcie i uchwalenie zmian
zaproponowanych w imieniu pana Prezydenta w budżecie Miasta na 2017 rok
zmiany te polegają na tym, że zmniejszają plan dochodu budżetu Miasta o
kwotę 21412415 zł na kwotę ogólną o której powiedziałam składają się
następujące zmiany propozycje dotyczące zwiększenia planu wydatków
bieżących o 4 945 966 zł oraz propozycje zmniejszenia planu dochodów
majątkowych o kwotę 26358381 zł. Projekt związany jest również
zmniejszeniem planu wydatków budżetu łącznie o 51 431 134 zł i to dotyczy
projektu zwiększenia planu wydatków bieżących o 4 824 608 zł oraz
zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 56 255 342 zł. Projekt który
państwu omawiam zawiera również propozycje zmian w palnie wydatków
majątkowych związanych z zadaniami ujętymi do wykonania w roku 2017 oraz
planem zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej prognozie Finansowej w
części która dotyczy wydatków roku bieżącego. Bardzo proszę o uchwalenie
tych zaproponowanych zmian i jednocześnie jak państwo pozwolą przejdę do
zmian zaproponowanych w projekcie dotyczącym Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta na lata 2017-2045 wraz z autopoprawką zmiany które
zostały ujęte w tym projekcie dotyczą tych wszystkich zmian, które są ujęte w

22

projekcie związanym z rokiem 2017 ale również dotyczącym tych zmian które
są związane z latami po roku 2017 konkretnie 2018-2045 i muszą być wpisane
w Wieloletnią Prognozę Finansową dlatego, że dotyczą określonych
przedsięwzięć, które są tam ujęte. Przedsięwzięcie które się zmienia w tych
latach w ciągu najbliższych 10 lat to jest przedsięwzięcie, które u ans jest
zatytułowane: „zakup usług przewozu pasażerów, zapewnienie dobrej jakości
komunikacji miejskiej i tutaj wprowadzamy od roku 2018 do 2027 prawie 27
min zł w poszczególnych latach po 2 min prawie 700 w każdym po stronie
wydatków bieżących i to wszystko co chciałam państwu właśnie powiedzieć.
Nasze projekty i autopoprawki były zawieszone w określonym terminie
właściwym chyba do zapoznania się z ich treścią, bardzo proszę o uchwalenie
zmian zaproponowanych w obu tych projektach wraz z autopoprawkami,
dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie ja wnikliwie przeanalizowałem te
zmiany budżetowe i cieszą takie pozycje które dotyczą remontów szkół
chociażby wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną, siłownią
wewnętrzną w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza. O ten
remont domagaliśmy się jako Radni Komisji Edukacji przez kilka lat chyba te
wytrwałe działanie przyniosły efekty ale dlaczego o tym mówię bo pojawiają się
tam jeszcze remonty łazienek i środki przeznaczone na modernizację sieci
wodociągowej przy Szkole 24, dlaczego o tym mówię to cieszy ale chciałem
zwrócić uwagę że te potrzeby remontowe kieleckich szkół są bardzo, bardzo
duże, my mamy jako komisja wykaz niezbędnych remontów w szkołach
podstawowych, gimnazjach i przedszkolach dlatego mój apel do pana
Prezydenta gdy będą przygotowywane zmiany budżetowe proszę naprawdę
uwzględniać konieczność tych remontów mówię teraz dlatego bo w sprawach
różnych chciałbym się właśnie do tych kwestii odnieść, dziękuję bardzo.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045
(z autopoprawką) (pkt 8.1).
Głosowanie:
Za

-22

23

Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/998/2017 zmieniającą uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 2045.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok (z autopoprawką) pkt 8.2).
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/999/2017 zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.

Do pkt 8.3-8.4
Skarbik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała projekt
uchwały
zmieniającą
uchwałę w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
r
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz
zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Panie Przewodniczący, wysoka rado bardzo proszę o pozytywną opinię dla
projektu uchwały związanej z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej którą przeznaczaliśmy
na współfmansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji
oświetlenia ulicznego na kilku ulicach. Zmiana polega na tym, że w związku
z tym, że zmienia się wartość kosztów kwalifikowanych tych zadań
inwestycyjnych istnieje potrzeba również dokonania zmian w ogólnych
wydatkach na tych zadaniach zatem bardzo proszę o podjęcie tej uchwały i jeśli
pan pozwoli panie Przewodniczący to od razu również zarekomenduję uchwałę
zmieniającą w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim
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Banku Inwestycyjnym. Rzecz związana jest z tym, że w tym roku nie
wykorzystamy i nie skorzystamy z możliwości wzięcia tego kredytu w takiej
wysokości w jakiej mamy zaplanowane dlatego przesuwamy 30 min zł na
kolejne lata w tym okresie w którym możemy skorzystać z tego kredytu dlatego
bardzo proszę również o uchwalenie zaproponowanych zmian w tej uchwale,
dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
f
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na finansowanie zadań
inwestycyjnych.
pkt 8.3)
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1000/2017 zmieniającą uchwałę
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na
finansowanie zdań inwestycyjnych.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
pkt 8.4)
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1001/2017 zmieniającą uchwałę
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku
Inwestycyjnym.

Do pkt 8.5
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miasta
Kielce pani Małgorzata Zwierzchowska zarekomendowała projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji w
spółce Targi Kielce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach. Szanowni państwo,
chciałabym zarekomendować projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 5 min zł w spółce Targi Kielce i
objęcie 50 tysięcy akcji o wartości nominalnej 100 zł każda, proszę o podjęcie
uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1002/2017 w sprawie wyrażenia
zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji w spółce Targi Kielce
Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach.

Do pkt 8.6
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu
Miasta Kielce pani Anita Stanisławska zarekomendowała projekt uchwały w
sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami. Szanowni państwo to jest w zasadzie uchwała
zmieniająca poprzednią uchwałę przyjętą w 2011 roku,
ona wynika z
konieczności właściwie z obowiązku nadzorowania w pewnym sensie
niepublicznych form opieki żłobkowej ponieważ do tej pory mieliśmy jedynie
żłobki i kluby dziecięce natomiast nie mieliśmy dziennych opiekunów, tacy w
tej chwili się pojawili w związku z tym zaistniała potrzeba wpisania również do
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planu nadzoru nad tymi podmiotami opiekunów dziennych którzy tak jak i inne
podmioty będą raz w roku kontrolowane.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1003/2017 w sprawie przyjęcia
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Do pkt 8.7
Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności
Gospodarczej Urzędu Miasta Kielce pani Barbara Obara zarekomendowała
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie
miasta Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, wysoka Rado proponowana zmiana
została zainicjowana przez przedsiębiorcę, który zamierza prowadzić sezonowy
ogródek na terenie prowadzonego przez siebie pierwszego w Województwie
Świętokrzyskim Fut Parku skwer przy ul. Orlej w Kielcach posiadającego
szeroką gamę i ofertę gastronomiczną dla Kielczan i turystów. Przedsiębiorca
podkreślił, że skwer przy ul. Orlej jest chętnie odwiedzany przez Kielczan jak
również przyjeżdżających do Kielc turystów. Będzie to miejsce, które ma
przyciągnąć nie tylko ofertą gastronomiczną, proszę o podjęcie uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1004/2017 zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych.

Do pkt 8.8
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pan Marek
Scelina zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi
Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach. Panie
Przewodniczący, szanowni państwo, Pierwsza uchwała jest uchwałą
porządkową ona dotyczy nadania statutu Domu Domowi Pomocy Społecznej
im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach. Państwo wiedzą, że ten dom
ulegał przeobrażeniom w związku z tym podejmowali już państwo uchwały
dotyczące nadania statutu, było ich kilka poprawek natomiast nasza prośba
dotyczy, aby zechcieli państwo uchwalić jednolity tekst zawierający skutki
wszystkich tych dotychczasowych wprowadzonych poprawek.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XL VI/1005/2017 w sprawie nadania
Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w
Kielcach.

Do pkt 8.9 - 8.10
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pan Marek
Scelina zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta
Kielce (Nr XLIV/925/2017) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o
nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach oraz projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Rady Miasta Kielce (Nr XLV/981/2017) w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w
Kielcach. Kolejne dwa projekty uchwał dotyczą tej samej sprawy i one muszę
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powiedzieć i one wynikają z naszego niedopatrzenia otóż uchwała dotyczy
zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o
nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach otóż podejmując tą
uchwałę my zgodnie z wymogami prawa zamieściliśmy w niej zapis mówiący o
tym, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego później wprowadzaliśmy
dwie uchwały, które były drobnymi korektami tej zasadniczej uchwały i niestety
nie wpisaliśmy tego paragrafu o obowiązku ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego na to zwróciły nam uwagę służby
prawne Wojewody słusznie zresztą i jeżeli państwo podejmą te dwie uchwały to
one naprawią ten błąd. ( pkt 8.9)
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1006/2017 zmieniającą uchwałę
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy w Kielcach.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta
Kielce (Nr XLV/981/2017) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o
nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach poddano pod głosowanie
(pkt 8.10)
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1007/2017 zmieniającą uchwałę
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy w Kielcach.
Dopkt 8.11
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach pan Włodzimierz Stępień
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ulic: Generała Władysława Andersa i Krzemionkowej oraz ustalenia
ich przebiegu. Rzecz dotyczy uporządkowania spraw w związku z nabyciem
pełnego prawa własności na całym przebiegu tych ulic, istnieje możliwość i
obowiązek zaliczenia tych ulic do dróg publicznych kategorii gminnej,
szczegółowe uzasadnienie i mapka przebiegu tych ulic w załączniku do projektu
uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1008/2017 w sprawie zaliczenia
do kategorii dróg gminnych ulic: Generała Władysława Andersa i
Krzemionkowej oraz ustalenia ich przebiegu.
Dopkt 8.12
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach pan Włodzimierz Stępień
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie
działań zmierzających do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie
środkami z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019" zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej
w Kielcach na odcinku od ul. Poklasztornej do posesji nr 85". W szczególności
podjęcie takiej uchwały uzupełni wszystkie wymagane tutaj postępowaniu
kwalifikacyjnym dokumenty i stanowi intencje w sprawie możliwości złożenia
takiej aplikacji i uzyskanie środków do 50% wartości przedsięwzięcia w tym
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przypadku jest szansa na uzyskanie dofinansowania z tego programu w kwocie
około 720 tysięcy zł, co przy podobnym udziale Miasta gdybyśmy zostali
pozytywnie zakwalifikowani do programu da szansę na zrealizowanie
modernizacji tej ulicy.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1009/2017 w sprawie wyrażenia
zgody na prowadzenie działań zmierzających do złożenia wniosku
aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadania inwestycyjnego
pn. „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Poklasztornej
do posesji nr 85".
Dopkt 8.13
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy „Prezydenta Kazimierza Sabbata" rondu w Kielcach. Jest to
rondo położone obok Galerii Korona u wlotu do ul. Kaczorowskiego i z drugiej
strony ul. Radiowej i Polnej. Postać Prezydent Kazimierz Sabbat związany z
Kielecczyzną przedostatni Prezydent Polski Rządu Polskiego na uchodźstwie w
związku z tym w naszej ocenie należy, można rozważyć uhonorowanie jego
nazwiskiem ronda tego właśnie koło Radiowej, dziękuje.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1010/2017 w sprawie nadania
nazwy „Prezydenta Kazimierza Sabbata" rondu w Kielcach;
Dopkt 8.14
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy „Cichociemnych - Spadochroniarzy Armii Krajowej" rondu w
Kielcach, to rondo przy ul. Bp. Jaworskiego i al. Solidarności, to jest rondo przy
tak zwanym ślimaku w pobliżu Reala i Osiedla Świętokrzyskiego, jadąc od
Miasta skręcamy w górę tutaj do ul. Beczkowskiej i innych ulic i proponujemy
nadania nazwy „Cichociemnych - Spadochroniarzy Armii Krajowej"
w
systemie informatycznym Cichociemni AK wyróżnik o spadochroniarzach
związany z ty, że cichociemni również pojawiali się ze strony związanej z
wojskami radzieckimi.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1011/2017 w sprawie nadania
nazwy „Cichociemnych - Spadochroniarzy Armii Krajowej" rondu w Kielcach.
Dopkt 8.15
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy „Pułkownika Jana Zientarskiego" rondu w Kielcach;
nowopowstałe rondo związane z rozbudową tej części miasta, nie tyle z
rozbudową co z inwestycjami na Ślichowicach, w tej chwili powstał sklep
Mrówka. Miasto sprzedało tą nieruchomość w trybie przetargowym, sklep
Mrówka i bodajże stacja benzynowa, żeby ułatwić obsługę komunikacyjną
powstało tutaj niewielkie rondo, które proponujemy nazwać „Pułkownika Jana
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Zientarskiego" postać związana z naszym regionem, był komendantem okręgu
radomsko-kieleckiego
Armii Krajowej, postać zasłużona nie tylko w czasie II
r
Wojny Światowej ale i wcześniej, legionista, wieloletni oficer stałej służby
Wojska Polskiego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1012/2017 w sprawie nadania
nazwy „Pułkownika Jana Zientarskiego" rondu w Kielcach.
Dopkt 8.16
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy „Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych" rondu w
Kielcach, na rogu zbiegu ulicy Malików i Piekoszowskiej. Proszę państwa
Brygada Świętokrzyska jest to formacja wojskowa ja wiem, że sprawa ta była
wielokrotnie już i mediach się pojawiała i gdzieś tam w przestrzeni publicznej
funkcjonował ja tylko kilka słów dodam uzupełnienia. Tutaj widzimy odznakę
Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, jest to bardzo istotna dla
naszego regionu formacja bo chyba jako jedyna, aż tak mocno, tak dobrze
zorganizowana pod względem bojowym, która funkcjonowała na naszych
ziemiach tutaj zresztą widzimy w herbie jest nawiązanie do Świętego Krzyża i
Gór Świętokrzyskich. Formacja od której udało się, która nie zdecydowała się
pozostać w Polsce i podzielić ten los, który spotkał żołnierzy Armii Krajowej,
zdecydowali się przedostać na zachód, udało się to nawiązali taktyczny kontakt
z Wojskami Amerykańskimi konkretnie z Armią Generała Patona i uczestniczyli
we wspólnych walkach z okupantem niemieckim a kiedy pozostawali na terenie
naszego kraju także z okupantem radzieckim. Dziękuję bardzo.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Szanowni państwo, panie Dyrektorze kilka istotnych faktów pan pominął w
uzasadnieniu, to uzasadnienie jest też dla mnie kuriozalne, o historii można
wiadomo dużo rozmawiać i są różne opracowania no ja przytoczę również te
Polski Podziemnej z Londynu, przytoczę również IPN-u, które mówią o tym, że
w czasie kiedy cała Europa walczyła z hitlerowską rzeszą wtedy Brygada
Świętokrzyska postanowiła współpracować z hitlerowcami no i jest to fakt przez
wielu historyków wpisany do wielu publikacji i chyba nikt go nie podważa
natomiast niektórzy bardzo lubią go pomijać i oczywiście są zasługi tych
żołnierzy wynikające z walki partyzanckiej w czasie wojny i na naszych
terenach i na Lubelszczyźnie i tak dalej, natomiast końcówka działalności tej
f
Brygady Świętokrzyskiej wcale nie powinna napawać dumą ani mieszkańców
tej ziemi, ani Polaków, ani spoglądającego nie napawałaby dumą
spoglądającego na nas z tej sali Prezydenta Kielc Stefana Artwińskiego zresztą
zamordowanego przecież przez hitlerowców i może na temat historii tyle, tak?
Bo od tego są historycy, no ale fakty też istnieją prawda? Natomiast zastanawia
mnie co przyświeca inicjatorom tego typu akcji aby nadawać patronaty właśnie
osobom lub takim organizacjom jak Brygada Świętokrzyska przecież nazwy w
mieście powinny łączyć ludzi nie dzielić, nie powinny być kontrowersyjne,
zresztą mamy dzisiaj na sesji przykład szeregu nadanych patronatów naprawdę
co do których nie ma wątpliwości i na pewno wszyscy Kielczanie będą dymni z
tych patronatów no gdzieś całkowicie na drugim końcu stoi patronat Brygady
Świętokrzyskiej, zastanawia mnie co chcemy powiedzieć młodym ludziom w
Kielcach, którzy o tym przeczytają zastanawia mnie co chcemy powiedzieć
ludziom, którzy przyjeżdżają do Kielc tak, że co warto było współpracować pod
koniec wojny z hitlerowcami? To chcemy powiedzieć? No na pewno nie będzie
zgody Klubu Radnych SLD ani na nadanie tego patronatu, tak jak nie było przy
poprzednich dość kontrowersyjnych patronatach nie było tej zgody tak i przy
tym nie może być i uważamy, że jest to całkowicie hańbiąca nasze miasto
propozycja. Dziękuję.
r

Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Ja podobnie jak Radny Chłodnicki też mam wiele takich osobistych wątpliwości
i od razu zaznaczam, że wyrażam swój osobisty pogląd a nie pogląd Klubu
Radnych PO bo jesteśmy różnymi ludźmi mamy różne doświadczenia i różny
światopogląd i pewnie w tej sprawie też będziemy głosować inaczej to co
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powiedział pan Radny myślę, że to jest szalenie istotne mam wrażenie, że tak
samo jak w przypadku Łupaszki tak samo w przypadku tego patronatu to są
takie działania trochę prowokacyjne. Moim zdaniem IPN od pewnego czasu nie
uprawia polityki historycznej tylko uprawia politykę, której narzędziem jest
historia i ta historia i to eksponowanie, które szczerze mówiąc w mojej estetyce
w pewien sposób się nie mieści bo tak jak w mojej estetyce się nie mieszczą się
marsze przechodzące ulicami naszych miast pod flagą Falangi tak samo są
pewne elementy, które po prostują wewnętrznie się przeciwko nim buntuję i to
jest też element tego buntu w przypadku Brygady Świętokrzyskiej i ja pewnie
wiem, że pani naczelnik znowu jest nam w stanie powiedzieć, że wojna jest
brutalna i jak żołnierz jest na wojnie to musi pić a jak pije to wiadomo bo to
wszystko jest inna rzeczywistość i ja to rozumiem natomiast mam wrażenie, że
są granice pewne których nie powinniśmy przekraczać i nie prowokować w
pewien sposób a moim zdaniem to jest element takiej pewnej prowokacji i
udowadniania, że teraz macie państwo większość i uprawiacie tą politykę
poprzez historię i to uzasadnienie o którym wspomniał tez pan Radny no moim
zdaniem ono jest dość dużym nadużyciem i manipulacją bo jeżeli w tym
uzasadnieniu mówi się, że dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i
umiejętnej dyplomacji dowódców no to ta umiejętna dyplomacja to właśnie
współpraca z Niemcami, jeżeli państwo uczciwie by powiedzieli, że Brygada
^
Świętokrzyska
uznała ze priorytetem jest walka z sowietami i armią czerwoną a
narzędziem do realizacji tego priorytetu był pewien rodzaj współpracy z
Niemcami to byłoby fer uzasadnienie natomiast ten sposób manipulowania i
zakłamywania faktów moim zdaniem jest nieuzasadniony i bardzo nieuczciwy
w kontekście jakiejś edukacji historycznej którą jako przedstawiciele, jako Rada
Miasta powinniśmy też pełnić. Co ciekawe jeszcze dalsze uzasadnienia które
mówią o tym, że dowództwo starało się nie prowokować okupanta, obawiało się
narażenia ludności okolicznych miejscowości na pacyfikacje i odwet, że
chroniło miejscową ludność no ja z kolei przytoczę kilka faktów z raportów
Armii Krajowej gdzie jawnie jest powiedziane że ludność cywilna miała wrogie
nastawienie do Brygady Świętokrzyskiej ze względu na rekwizycję żywności
także ze względu na wyskoki poszczególnych dowódców zwłaszcza po
pijanemu co podważało zaufanie do Narodowych Sił Zbrojnych a szczególnie
f
Brygady Świętokrzyskiej i szanowni państwo no po prostu jak w zeszłym roku
pojawiły się na ul. Sienkiewicza flagi Brygady Świętokrzyskiej to ja myślałam,
że to jest wypadek przy pracy nawet złożyłam taką interpelację prosząc o
wyjaśnienie jak do tego mogło dojść odpowiedź na tą interpelację już zasiała we
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mnie duże ziarnko niepokoju, że nie tylko to jest wypadek przy pracy ale
absolutne przyzwolenie, żeby tego typu wartości w cudzysłowie prezentować i
dziś wydaje mi się, że idziecie państwo za ciosem ale nie jest to droga w dobrym
kierunku i mówię to z ogromnym smutkiem i nawet nie chodzi o to, żebyśmy się
teraz przerzucali konkretnymi opracowaniami historycznymi natomiast też nie
bez kozery Rząd na uchodźstwie nie chciał uznać członków Brygady
Świętokrzyskiej za kombatantów do późnych lat 80-tych, nie władze w Polsce,
Rząd na uchodźstwie i poddaję to państwu pod refleksję nie chciałaby żeby to
było przedmiotem jakiejś bardzo zagorzałej i emocjonalnej dyskusji między
nami mnie jest po prostu smutno i przykro, dziękuję bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Grzela
Ja nie chcę odnosić się do tej nazwy, do tej propozycji w kwestii merytorycznej
jako żywo wciąż mojej pamięci i sercu jest dyskusja na jednej z ostatnich sesji
Rady Miasta podczas których nadawaliśmy ulicy imię Łupaszki tym bardziej, że
jest tutaj na sali mój ulubiony tandem z IPN-u, który (a zwłaszcza pani
Dyrektor) z właściwym sobie wdziękiem opowiadała przy tej okazji o tym, że
jak jest wojna to się strzela do dzieci, do kobiet i to są właściwie takie wypadki
przy pracy tak, że tutaj zgadzam się z tym co moi przedmówcy mówili, chcę
sobie oszczędzić zatem tych emocji i niepotrzebnych nerwów. Wiem, że każdy z
nas ma swoje racje wiem także że jest prawda, półprawdy i nieprawda natomiast
niezmiennie jestem zwolennikiem tego żebyśmy poszukiwali
nazw
niebudzących emocji, nazw obojętnych w sensie emocjonalnym obojętnych
żeby dać sobie czas nam historykom zwłaszcza na to, żeby upewnić się kto ma
rację w tej argumentacji bo przecież także w samym IPN-nie nie ma zgody co
do niektórych postaci bo choćby właśnie przypomnę książkę na temat Łupaszki
ale wtedy państwo z IPN uznali, że to właściwie chyba nie jest książka po którą
się IPN podpisuje chociaż dał na nią pieniądze, i mamy tutaj przykład dzisiaj
podczas sesji takich dobrych przykładów za chwilę będziemy nadawać imię
ulicy Uniwersytecka, pan Sekretarz szczerze się do mnie uśmiecha, ja również z
właściwym sobie wdziękiem na ostatniej sesji krzyknął że na pewno spełni moje
oczekiwania, nie tyle moje co Klubu za co bardzo dziękuję panie Sekretarzu bo
za chwilę będziemy nadawać ulicy imię Majora Ignacego Skowrona, tuż po jego
śmierci Klub Radnych SLD złożył wniosek na ręce pana Prezydenta z wielką
prośbą do pana Sekretarza o to by zechciał w swojej pracy wziąć pod uwagę tę
postać absolutnie nie budzącą kontrowersji, więc można? Można! Panie
Sekretarzu dziękuję, będę głosowała przeciwko tej uchwale z uwagi na te
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argumenty, które już padły a których ja nie będę powtarzać po to właśnie by
tych negatywnych emocji oszczędzić sobie i państwu, dziękuję.

Radny Rady Miasta Kielce pan Piotr Kisiel
Padło tu wiele argumentów, pani Joanna Grzela nie chce się do nich odnosić ja
bardzo chętnie się odniosę ale zanim to zrobię krótki rys historyczny. Brygada
r
Świętokrzyska powstała, została powołana 11 sierpnia 1944 roku. Należała do
jednej z największych formacji partyzanckiej polskiego podziemia
niepodległościowego. Słabnące wypierane armie niemieckie w pewnym
momencie zdaniem dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych stały się mniejszym
zagrożeniem niż związek radziecki sprzyjająca mu grupa czy grupy
komunistyczne. Brygada Świętokrzyska chciała Polski wolnej, niepodległej,
niezależnej od Moskwy, czy Berlina. Brygada Świętokrzyska chroniła ludność
cywilną, walczyła z okupantem, zwalczała grupy komunistyczne. Brygada
Świętokrzyska wyzwoliła obóz koncentracyjny w Holiszowie, walczyła również
w ostatnich dniach wojny u boku Amerykanów. W powojennej Polsce Ludowej
żołnierze Brygady Świętokrzyskiej skazywani byli przez komunistów na kary
śmierci czy długoletnie więzienie. Dowódcą brygady był Antoni Szacki po
wojnie osiedlił się we Francji, w 1950 roku został aresztowany na wniosek
władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez Francuzów pod zarzutem
kolaboracji z Niemcami, domagano się jego ekstradycji do Polski, ale tak
naprawdę o co go oskarżano? Kolaboracja z Niemcami, walka z jednostkami
armii Polskiej, zarzucano mu że wraz z żołnierzami Brygady Świętokrzyskiej
dokonał wielu masowej egzekucji w których ginęli członkowie Polskiego
podziemia oraz żołnierze Polscy i Radzieccy, według władz PRL-u był
zbrodniarzem wojennym, proces odbył się szanowni państwo odbył się w
Tuluzie, jaki zapadł wyrok? Oskarżony niewinny, stawiane zarzuty
bezpodstawne, odmowa wydania dowódcy Brygady Świętokrzyskiej władzom
komunistycznym w Polsce. Antoni Szacki szanowni państwo dowódca Brygady
Świętokrzyskiej uniewinniony. Mamy rok 2017, 14 września - sesja Rady
Miasta Kielce i co słyszymy? Te same zarzuty co 67 lat temu w Tuluzie, ale jest
jednak różnica szanowni państwo wtedy Brygada Świętokrzyska oskarżana była
przez władze komunistyczne dziś przez niektóre osoby zasiadające na tej sali i
ponownie kolaboracja z Niemcami, egzekucje, bandytyzm, ale szanowni
państwo wyrok już zapadł już został wydany , 67 lat temu Amerykanie mając do
dyspozycji swój wywiad doskonale wiedzieli kto współpracował z Niemcami a
r
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kto nie, Amerykanie żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej nie wydali Rosjanom
mimo usilnych starań Stalina. 67 lat temu szanowni państwo Francuzi
f
Antoniego Szackiego, pseudonim Bohun dowódcę Brygady Świętokrzyskiej nie
wydali komunistom mimo usilnych starań władz PRL-u. 67 lat temu
oczyszczono go z bezpodstawnych zarzutów, oczyszczono podległych mu
żołnierzy, oczyszczono Brygadę Świętokrzyską, jeżeli wtedy ich uniewinniono
to dlaczego dziś ich oskarżacie? W końcowej mowie przed francuskim sądem
oskarżony o kolaboracje Szacki powiedział: „moją jedyną winą jest to, że
urodziłem się Polakiem, kocham swój kraj i walczyłem w II Wojnie Światowej
o wolność i niepodległość mojej ojczyzny i gotów jestem jako oficer Polski
walczyć z każdym kto znajdzie się na ziemiach polskich bez zgody narodu
Polskiego". Jeżeli wtedy ich uniewinniono to czemu dziś na tej sali padają
ponownie zarzuty w których już wyrok zapadł, dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Właśnie to są elementy których ja bardzo chciałam uniknąć. Oczywiście panie
Radny ja bardzo dziękuję za tą kwiecista przemowę tylko ona nie zawiera tych
istotnych elementów i wątpliwości o których my mówimy, które są faktami
historycznymi ale państwu jest tak wygodniej i łatwiej i panie Radny bardzo
pana proszę, żeby pan nie robił czegoś co rok temu robiła pani Naczelnik IPN-u
mówiąc, że ludzie którzy mają wątpliwości są dziećmi propagandy
komunistycznej. Bardzo pana proszę, żeby pan tego nie robił bo dzisiaj
wielokrotnie pan zasugerował, że tak jak 60-70 lat temu komuniści oskarżali
Brygadę Świętokrzyską tak my dziś na tej sali jako ich potomkowie rozumiem
też oskarżamy. Nie panie Radny możemy się różnić i proszę dać nam prawo do
tych różnic w ocenie historii i posiadania wątpliwości.
Radny Rady Miasta Kielce pan Piotr Kisiel
Z całym szacunkiem pani Agato troszeczkę wkłada mi w usta słowa, których nie
wypowiedziałem ja nie powiedziałem, że jest pani potomkiem komunistycznego
jakiegoś, no ja nic takiego nie powiedziałem. Ja powiedziałem tylko, że
Amerykanie mieli wywiad, który jasno określał, czy ktoś kolaborował z
Niemcami, czy nie? Francuzi wydali wyrok, uniewinnili Brygadę Świętokrzyską
więc nie ma teraz podstaw, pani mówi o faktach nie ma podstaw, nie ma
żadnych dowodów, że słowa które pani wypowiedziała są prawdą, z całym
szacunkiem. Mówimy o interpretacjach historyków, a te interpretacje są zgoła
różne.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
Szanowni państwo, ja nie będę wybierał z bogatej literatury dotyczącej
Narodowych Sił Zbrojnych Brygady Świętokrzyskiej ani tych faktów którymi
chciałbym uzasadnić taką tezę ani faktów, które uzasadniają taką tezę chciałbym
powiedzieć, że niedawno tydzień temu w Wojewódzkim Domu Kultury odbył
się ósmy dzień weterana gdzie siedzieli wszyscy obok siebie chcę powiedzieć,
że bardzo ładną mowę miał pan Marszałek a zaraz po nim Minister Kasprzyk,
proszę państwa przysłuchując się a mając już troszkę wyrobione ucho ani
jednemu ani drugiemu nie byłbym w stanie wskazać jednego słowa w którym
zabrakło szacunku dla wszystkich walczących w którym obaj jakby podkreślali
wyjątkowość którejś z opcji partyzanckich, opcji walczących w tej tragicznej
wojnie i tak fajnie się poczułem, że da się i można. Nie sądziłem, że dzisiaj
będzie łatwo, lekko ale na razie jest całkiem przyzwoicie natomiast chciałbym
abyśmy zakończyli tą dyskusję bo ona jest dyskusją na wybrane przez siebie
pomysły na wybrane przez sienie te fakty, które uzasadniają moje patrzenie na
temat, natomiast tak naprawdę nie wnoszą do dzisiejszej uchwały niczego
więcej niż prawie wszyscy chyba tutaj wiedzą. Ja przez tą dyskusję medialną,
która się przewaliła no przechodziłem z takim dość dużym oporem jak też
weryfikowałem z ludźmi, którzy są w temacie są specjalistami od tego okresu i
powiem państwu, że jeden z profesorów kieleckich powiedział mi tak, to nie jest
debata merytoryczna to jest debata polityczna i dotąd żaden z tych tak zwanych
autorytetów, których przywołujemy a niektórzy przywoływali taki autorytet jak
Wikipedia, to dotąd żaden z tych autorytetów naprawdę nie podpisze się i nie
wystąpi oficjalnie z tym wszystkim co tam sobie gdzieś tam opowiada jakąś
luźną opinię, czy opinię tego uniwersytetu to dotąd właściwie ci którzy mają
argumenty i znają temat w pełnym zakresie nie będą się wypowiadali bo to nie
jest dyskusja merytoryczna tylko to jest dyskusja polityczna no i chciałbym was
prosić byśmy już tą dyskusję polityczną skończyli, a za chwilę okaże się kto jak
myśli i niech ci, którzy będą zainteresowani pytają poszczególnych Radnych o
ich opinię o ich ocenę o ich zdanie albo o to w jaki sposób wcisnęli który guzik,
bardzo dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Szanowni państwo, ja ponowię tylko swoją prośbę z kiedy dyskutowaliśmy na
temat nazwy kontrowersyjnej, ja mam takie poczucie, że nadawanie nazw w
przestrzeni publicznej to jest swoistego rodzaju wskazanie społeczeństwu
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sposobów postępowania pokazania pewnych biografii czy zjawisk sytuacji,
które nie podlegają dyskusji w sensie nie wzbudzają żadnych kontrowersji
dlatego ponawiam moją prośbę, żebyśmy zakończyli tego typu propozycje
nadawania naw jeżeli nasi historycy wciąż pomimo kilkudziesięciu lat badań, a
to jest niewiele mają niewyrobione jednolite zdanie, pozostawmy tego typu
dywagacje tym, którzy całe swoje życie poświęcają analizie naszej historii nie
róbmy tego na tej sali więc moja prośba jest kierowana przede wszystkim do
tych, którzy sugerują tudzież inicjują tego typu wydarzenia i tego typu dyskusje
na tej sali. Ponownie błagam nie róbmy tego więcej. Historia Polski jest pełna
wspaniałych bohaterów wielkich ludzi do których historycy już nie mają
żadnych uwag, różnic, zdań to po co wykorzystujemy zjawiska i sytuacje które
są kontrowersyjne, dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja jeszcze pozwolę sobie na taką swego rodzaju uwagę bo wiele padło tutaj słów
czy to jest dyskusja merytoryczna czy polityczna? Ja pamiętani jak kilka lat
temu zmienialiśmy nazwę ulicy, była kiedyś taka ulica w Kielcach Armii
Ludowej zmienialiśmy na ulicę Rotmistrza Witolda Pileckiego, ja wtedy
siedziałem koło Radnego Jarosława Karysia byłem wtedy Przewodniczącym
Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, też wtedy zabierałem głos, zabierał
wtedy głos pan Leszek Bukowski ale również zabierał głos jeden z weteranów
Ludowego Wojska Polskiego pan Zdzisław Brzeziński możemy się spierać
możemy się czasem zgadzać ale śmiem twierdzić, że też nie do końca (to jest
moje osobiste zdanie) w mojej ocenie też to nie była tylko i wyłącznie
merytoryczna wypowiedź ale w pewnym sensie polityczna więc nie wydaje mi
się żebyśmy sobie oczywiście każdy ma prawo powiedzieć co chce ale mówię to
są nasze indywidualne oceny za chwilę wyrazimy zdanie w głosowaniu
natomiast nie odbierajmy sobie czy ta osoba merytorycznie się wypowiadała ta
politycznie. Możemy wszystkich tu zapraszać, taka moja uwaga i
przypomnienie.

Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała ad vocem
I właśnie dlatego, że każdy z nas może interpretować tego typu zjawiska i
nadawanie nazw po swojemu to obawiam się, że jeżeli wybieramy te nazwy
które budzą kontrowersje wśród historyków pozwalamy również na bardzo
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indywidualne ich interpretacje przez w ogóle ogół społeczeństwa. Obawiam się
po prostu, że możemy w konsekwencji pokazywać również sposoby
funkcjonowania poprzez wskazywanie tego typu nazw, tych negatywnych
dlatego uważam, że merytoryczna dyskusja powinna się odbywać absolutnie w
innym miejscu a nie tu.

Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Grzela
Dziękuję panie Przewodniczący skoro przywołał pan tamtą sesję pamiętam pana
wystąpienia w tej sprawie, w innych sprawach rzeczywiście zawsze
przygotowany za którymś razem nawet z toną książek na mównicy, ale chcę się
odnieść do Zdzisława Brzezińskiego jeżeli to była jego wypowiedź polityczna to
chciałabym, żeby takie polityczne wypowiedzi były bo chcę przypomnieć, że
pan Zdzisław mówił wtedy wierszem do nas, dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przypomnę, że powiedziałem, że to jest kwestia oceny czy merytoryczna czy
polityczna, ja tego nie oceniam.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-16
-5
-2

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1013/2017 w sprawie nadania
nazwy „Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych" rondu
w Kielcach.
Dopkt 8.17
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy „Majora Ignacego Skowrona" rondu w Kielcach. Jest to rondo,
które znajduje się na prawo od ul. Łódzkiej zmierzając do węzła krzyżującego z
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obwodnicą Kielc tutaj od strony Kostomłotów. Major Ignacy Skowron postać
zacna ostatni żyjący Westerplatczyk, który mieszkał pod koniec życia w
Kielcach, świadek historii niewątpliwie zasługuje na uhonorowanie, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1014/2017 w sprawie nadania
nazwy „Majora Ignacego Skowrona" rondu w Kielcach.
Dopkt 8.18
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" rondu w Kielcach.
Rondo jest położone przy Targach Kielce, rozpoznawalne na dzisiaj miejsce to
nowo powstały salon BMW. Nazwa podyktowana jest faktem mającym na celu
upamiętnienie tych osób, których było w naszym kraju bardzo dużo którzy
pomagali i uczestniczyli w ratowaniu ludności żydowskiej no nie mnie jednak
oczywiście nie da się wszystkich odznaczyć medalami dlatego proponujemy,
żeby w Kielcach uhonorować tych którzy tego medalu nie otrzymali a powinni
żeby uhonorować ich nazwą ronda.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1015/2017 w sprawie nadania
nazwy „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" rondu w Kielcach.
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Dopkt 8.19
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy „Pamięci Ofiar Kresów" rondu w Kielcach. Kolejny projekt to
uchwała dotycząca nadania nazwy rondu u zbiegi ulicy Piekoszowskiej i
Jagiellońskiej i tutaj w tym miejscu chciałbym zgłosić autopoprawkę co do
nazwy tego ronda. Pierwotnie w projekcie proponowaliśmy aby nosiło ono
nazwę „Pamięci Ofiar Kresów". Na wczorajszej komisji pojawiły się pewne
dyskusje i wątpliwości co do tej nazwy co do tego jak można by zmienić
proponujemy aby nieco inny wymiar miała ta nazwa i nazwać ją „Pamięci
Męczeństwa Kresowian" stąd takiej właśnie treści autopoprawkę chciałbym
zgłosić aby w tytule nadać, żeby to rondo nazywało się: „Pamięci Męczeństwa
Kresowian". Rondo zlokalizowane jest u zbiegu ulicy Piekoszowskiej i
Jagiellońskiej niedawno powstałe na pewno państwo wiedzą gdzie w dzielnicy
Czarnów niedaleko stacji benzynowej BP, dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, panie Prezydencie ja chciałem tylko dwa
zdania. Podziękować za to, że państwo zareagowali na nasze uwagi nie tylko
zresztą uwagi płynące z samej komisji ale także Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic
ta propozycja odpowiada oczekiwaniom wnioskodawców i zbliża tak naprawdę
do tego o co wnioskodawcom chodziło dlatego bardzo serdecznie dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
Chcę serdecznie podziękować panie Dyrektorze za to, że wątpliwości zgłaszane
przez Radnego Tomasza Boguckiego w poszczególnych gremiach wczoraj
jeszcze raz wyartykułowane znalazły rozsądek i nie mamy, czy nie pracujemy
dzisiaj nad nazwą, która była zupełnie nietrafiona bo to tak jakbyśmy chcieli
powiedzieć pamięci ofiar ziem. Jakich? I tutaj to jest właściwe działanie taka
szybka reakcja i myślę, że jest to sensowniejsze i dużo bardziej sensowne a
także skłania to w stronę tych, którzy byli wnioskodawcami bo ta proponowana
jeszcze do wczoraj nazwa
jakby nie odzwierciedlała nawet intencji
wnioskodawców a tutaj też dzisiaj kiedy mówiliśmy o Narodowych Siłach
Zbrojnych to to, żeby nie było tego typu kontrowersyjnych nazw i propozycji.
No cóż demokracja ma to do siebie że są grupy, które wnioskują, możemy to
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odrzucać możemy to przyjmować natomiast nie możemy zamknąć prawa
ludziom do tej inicjatywy którą posiadają i to wszystko co chciałem powiedzieć,
dziękuje.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja jeszcze prosiłbym pana Dyrektora, żeby jeszcze raz podkreślił już po
autopoprawce jak ma brzmieć nowa nazwa, żeby wszyscy słyszeli i żebyśmy już
taką nazwę zapisali.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk
Proszę wpisać do protokołu, że autopoprawka i treść polega na tym, aby zamiast
nazwać to rondo „Pamięci Ofiar Kresów" nadać nazwę „Pamięci Męczeństwa
Kresowian", dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki ad vocem
Panie Przewodniczący ponieważ na tej sali przy poprzednich uchwałach były
wypowiedzi moim zdaniem niestosowne wobec pani Naczelnik i wobec tego co
my jako Radni podejmujemy w formie, że to będzie hańbiące chciałbym, żeby
pan Przewodniczący dopuścił do głosu panią Naczelnik po tym głosowaniu i
taki wniosek stawiam.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1016/2017 w sprawie nadania
nazwy „Pamięci Męczeństwa Kresowian" rondu w Kielcach.

Naczelnik Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej pani Dorota
Koczwańska-Kalita
Dzień dobry państwu, ja bardzo dziękuję nie spodziewałam się, że będę tutaj w
takiej formie dzisiaj występować. Przykro jest mi, że państwo podczas
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poprzedniej debaty odebrali tak moje słowa, nie takie były intencje i dzisiaj
słuchając tej dyskusji bardzo wyważonej i spokojnej ona też momentami jakby
wchodziła w taką sferę troszkę manipulacji, manipulacji faktami i odnoszę to do
siebie bowiem, te moje słowa które tutaj były cytowane no nie były zacytowane
wprost i dlatego nie poczuwam się do tego, żebym artykułowała w ten sposób
nasze myśli. Natomiast chciałam powiedzieć, że to co się dzisiaj tutaj stało
bardzo wysoko jeżeli mogę tak w ogóle powiedzieć oceniam dlatego, że była to
dyskusja bardzo wyważona i spokojna. Natomiast proszę państwa musimy
zdawać sobie sprawę z tego, że żyjemy w rzeczywistości która nie jest
rzeczywistością
politycznie
jednorodną.
Pozostałość
po
systemie
komunistycznym jest taka, ja bym to zdiagnozowała w ten sposób mamy do
czynienia ze środowiskiem postkomunistycznym, które broni swoich ideałów,
wartości i przywiązania do pewnej tradycji, mamy środowisko aparatu represji
które też walczy o swoje prawa, które w dużej mierze powiązane są no niestety
też z pewnymi środowiskami na przykład byłych opozycjonistów i mamy
środowisko realnej byłej opozycji kombatantów, to jest taki konglomerat
różnych postaw i myślenia o rzeczywistości i dopóki nie zdamy sobie z tego
sprawy, że jest to pokłosie systemu totalitarnego, który drążył nasze umysły
przez 50 lat będziemy mieli ten problem natomiast to co powinno nas jednak
łączyć to to, to wartości i powinniśmy zawsze zastanawiać się co jest celem i
wartością główną, wydaje mi się że tą wartością jest zawsze naród i ojczyzna i
niepodległość i tym wszystkim o których w tej chwili rozmawiamy taki cel
przyświecał. Instytut jest od tego żeby badać żeby do przestrzeni publicznej
wprowadzać różne informacje. One jeszcze ciągle będą dla wielu osób bardzo
kontrowersyjne z przyczyn o których wcześniej powiedziałam ale mam
nadzieję, że z czasem będziemy w stanie wypracować takli model polityki
historycznej która będzie nas łączyć i które wartości te naczelne podstawowe,
które w każdym państwie obowiązują w każdym państwie demokratycznym, w
każdym państwie które nie ma przerwanej tradycji ciągłości dlatego, że dla
Francuzów nie ma problemów dla Hiszpanów nie ma problemów nawet dla
Amerykanów nie ma problemów dla nas jest problem dlatego, że ciąg pewnych
symboli kodów, tradycji i wartości został bardzo brutalnie właściwie w 1944 ale
początkiem był 1939 rok przerwany i my musimy powracać do naszych, łączyć
tradycje, musimy wracać do naszych wartości, do naszych kodów i to na pewno
będzie długa droga i będzie bolesna ale sądząc po tym co wydarzyło się dzisiaj
wydaje mi się, że jesteśmy bliżej tej drogi niż dalej natomiast wydaje mi się, że
dla Kielc Brygada Świętokrzyska, to że rondo otrzymało tą nazwę bardzo
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dobrze. Sejm Polski w 2012 roku uchwałą także uszanował Narodowe Siły
Zbrojne i Brygadę Świętokrzyską i mówił, że bardzo dobrze przysłużyli się
Polsce, w związku z tym tu mamy pewną spójność jakby w nadawaniu pewnych
nazw ale też spójność związaną z pewną polityką państwa poza tym myślę, że to
że dzisiaj rondo zostało tak nazwane to jest uhonorowanie tych którzy podjęli
drogę do wolności do niepodległości a poza tym to jest taki jeden z wielu już ale
mały kroczek który pozwala nam na pokazanie i odkrywanie prawdy o
rzeczywistości dlatego, że osoby które zastanowią się kim, byli ludzie z
Brygady Świętokrzyskiej dotrą do różnych faktów i zobaczą że to co jest
pozostałością a ta propaganda zarówno bo tu mieliśmy zmasowaną propagandę i
propagandę niemiecką i propagandę sowiecką, pani tu wspomniała o tym , że
były problemy na zachodzie z uhonorowaniem tak były ze względu na to, że
propaganda zrobiła swoje natomiast wywiad amerykański miał jakby swoją
przestrzeń informacji dlatego przejął Brygadę Świętokrzyską i nie przekazał jej
tak jak to było powiedziane Rosjanom choć bardzo tego chcieli i w związku z
tym to co wspomniałam już dzisiaj że w 1988 roku Prezydent, którego dzisiaj
też został uhonorowany Kazimierz Sabbat w swoim dekrecie stwierdził, że
Narodowe Siły Zbrojne Brygada Świętokrzyska wykonały swój patriotyczny
obowiązek na rzecz Polski i Polaków ten sam Prezydent na którego się państwo
dzisiaj się powoływali. Ja bardzo dziękuję i myślę, że my jesteśmy po to żeby tą
prawdę odkrywać, żeby dyskutować a uwarunkowania w których żyjemy są
bardzo trudne ale jak pisała Hanna Arendt w korzeniach totalitaryzmu niestety
wszystkie narody społeczeństwa, które przeszły przez system totalitarny będą
zmagać się z takim chaosem, dezinformacją i dezorganizacją i miejmy nadzieję,
że pokolenia będą w stanie pokonać właśnie w taki sposób myślenia w imię
pewnej jedności narodowej, dziękuję.
Dopkt 8.20
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy „Edwarda Taylora" ulicy w Kielcach. Szanowni państwo nazwa
ulicy profesora Edwarda Taylora jest to wniosek Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego, najpierw o przebiegu ulicy. Ulica Edwarda Taylora jest to
droga serwisowa biegnąca od skrzyżowania z Galerią Echo, wzdłuż
Uniwersytetu do granic naszego miasta, wzdłuż tej ekspresówki którą mamy S74 na przeciwko kampusu Uniwersyteckiego gdzieś mniej więcej przypada jej
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środek, nie bez kozery jest to w tamtym miejscu sąsiedztwo Uniwersytetu jest
nie przypadkowe. Pan profesor Edward Taylor postać bardzo ważna, bardzo
ciekawa przede wszystkim. Urodził się w Kielcach natomiast główne centrum
jego działalności naukowej koncentrowało się w Poznaniu i zaliczany jest przez
niektórych autorów jako jeden z czołowych Polskich ekonomistów okresu
międzywojennego ale to nie znaczy, że po wojnie został odsunięty i nie
funkcjonował w przestrzeni naukowej i polskiej myśli ekonomicznej, ponieważ
po okresie nazwijmy go „Stalinizmu" w naszym kraju gdzie rzeczywiście były
problemy z jego działalnością naukową w roku 1956 powrócił do czynnej
działalności naukowej i był zresztą jednym ze współzałożycieli Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego między innymi w Poznaniu, prowadził cieszące
się w 1956 wielkim zainteresowaniem wykłady z ekonomii nie marksistowskiej
co ciekawe. Profesor zmarł w Poznaniu jest pochowany na tamtejszym
cmentarzu. Ponieważ będzie się odbywał w naszym mieście Kongres
Ekonomistów Polskich we wrześniu, stąd jest taka propozycja aby na dzisiejszej
sesji tą uchwałę podjąć tak aby można było symbolicznie otworzyć, nadać tą
nazwę podczas Kongresu, który będzie się odbywał w naszym mieście właśnie
we wrześniu teraz, dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, wysoka Rado, przy okazji nadawania
imienia tej ulicy miałbym prośbę, czy wniosek żeby wnioskodawcy którzy się
zwrócili o tą nazwę, czytaj w tyle głowy Uniwersytet Jana Kochanowskiego i
radość wyrażona przez panią Joannę Grzelę, żeby się zorganizowała w takiej oto
propozycji, żeby biogram profesora Taylora w momencie kiedy będzie
uroczyście ogłaszana ta nazwa stanął w formie obeliskowej przy tej ulicy tak jak
stoi przy ulicy Artwińskiego. Nie wszyscy Kielczanie wiedzą ale i przyjezdni
kto to był profesor Taylor dlatego dobrze by było, żeby Uniwersytet podjął
wysiłek i zafundował taki biogram w formie obeliskowej, dziękuję.
Dyrektor Muzeum Historii Kielc pan Jan Główka
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, szanowni państwo chciałbym po
krotce przedstawić postać profesora Edwarda Taylora może zacznę od tego, że
w tych naszych XIX wiecznych Kielcach wśród wielu znakomitych rodzin
mieszczańskich spotkać możemy właśnie rodzinę Taylorów, protoplastą rodu
był Jan Taylor, który przybył ze Szkocji do Krakowa w połowie XVII wieku,
ojciec Edwarda Taylora Stanisław osiedlił się w Kielcach w roku 1869 był
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sędzią i adwokatem należał do obozu narodowego działał w Towarzystwie
Prawniczym, w latach I wojny światowej w komitecie obywatelskim i
ratunkowym w Kielcach. Edward Taylor urodził się 26 września 1884 roku w
Kielcach uczęszczał do gimnazjum rządowego w którym przystąpił do tajnej
organizacji. W roku 1903 zdał egzamin maturalny, po ukończeniu studiów na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień doktora praw
zamieszkał we Lwowie gdzie rozpoczął działalność w administracji rządowej,
tutaj, to jest bardzo istotne w tej jego karierze naukowej, spotkał się z
Franciszkiem Stefczykiem pionierem spółdzielczości w Polsce, habilitacje na
Uniwersytecie Jagiellońskim poświęcił właśnie temu zagadnieniu pisząc pracę
pod tytułem „Pojęcie w spółdzielczości". W latach 1917-1919 prowadził zajęcia
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1919 przeprowadził
się do Poznania i tam właściwie osiadł na stałe poświecił się pracy dydaktycznej
działalności naukowej jako Profesor Ekonomii i Skarbowości Wydziału Prawa i
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Poznańskiego. Był twórcą koncepcji
studium ekonomicznego które miało kształcić specjalistów zdolnych do
kierowania życiem gospodarczym Polski, podobnej idei w Warszawskiej
Wyższej Szkole Handlowej w latach 20 okresu międzywojennego poświecił się
inny wybitny Kielczanin Profesor Bolesław Markowski. Edward Taylor
zainicjował serię wydawniczą: poznańskie prace ekonomiczne, był redaktorem
wielu opracowań naukowych, współpracował z uniwersytetami, towarzystwami
naukowymi w całym kraju, jego wiedza była wykorzystywana w Poznańskiej
Izbie Przemy słowo-Handlowej, należał o okresie międzywojennym do
Państwowej Rady Finansowej i Gospodarczej, był Radnym Miasta Poznania,
opiniował plany reform gospodarczych państwa w system finansowy
zagadnienia skarbowe, walutowe, polityką celną i podatkową. W czasie
II wojny światowej po wysiedleniu przez Niemców do generalnego
gubernatorstwa osiadł w Kielcach i tutaj w naszym mieście prowadził zajęcia w
ekonomii na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Po II wojnie światowej
powrócił do Poznania rozpoczął pracę na Uniwersytecie, rozwijał działalność
naukowo-dydaktyczną w studium ekonomicznym. Jego nieugięta postawa
moralna, poglądy polityczne i naukowa rzetelność spowodowały w roku 1949
pozbawienie go przez władze komunistyczne funkcji na Uniwersytecie i
przeniesienie w stan spoczynku i dopiero w roku 1956 pozwolono mu wrócić do
pracy uniwersyteckiej, prowadził wykłady na temat systemu ekonomiki nie
marksistowskiej. W roku 1960 przeszedł na emeryturę, zmarł 9 sierpnia 1964
roku w Poznaniu. Trzeba podkreślić, że był przedstawicielem nurtu
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neoklasycznego w ekonomii, wybitnym twórcą Poznańskiej Szkoły
Ekonomicznej, obok Władysława i Stanisława Grabskich, Stanisława
Głąbińskiego, czy wspomnianego przeze mnie również Kielczanina Bolesława
Markowskiego, należał do grona czołowych ekonomistów II Rzeczypospolitej i
myślę, że to jest postać która zasługuje na to, aby został patronem tej ulicy,
dziękuję bardzo.
Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dr hab. Andrzej Szplit
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, szanowni państwo, podzieliliśmy się
z Dyrektorem Główką, Dyrektor Główka część historyczna, a ja w imieniu
ekonomistów, prawników i politologów tak Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
jak i innych uczelni kieleckich bardzo proszę szanownych państwa o dobre
głosowanie. Profesor Taylor zasłużył się wielce na mapie gospodarczej Polski,
był wybitnym uczonym i co jest ważne nie wszyscy kojarzą Taylora z Kielcami
odkąd będzie ulica w pobliżu Uniwersytetu imienia Edwarda Taylora już tego
błędu nikt nie popełni. Taylor do tej pory z dzieł Taylora do tej pory korzystamy
i to będzie bardzo dobry jakby katalizator dla nas, dla studentów, dla
pracowników nauki, żeby mieć w pobliżu takiego patrona. W Poznaniu pomnik
Edwarda Taylora stoi przed głównym gmachem Uniwersytetu Ekonomicznego
oraz do Uniwersytetu biegnie ulica Taylora. Mam nadzieję, że nie tylko ulica
będzie dzisiaj przegłosowana ale również z naszym staraniem powstanie pomnik
Edwarda Taylora oczywiście po zgodzie państwa Radnych na umiejscowienie
tego znakomitego kielczanina, który ze wszech miar zasługuje na takie uznanie,
dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Grzela
Ja mam serdeczną prośbę do kolegi Tomka Boguckiego by zechciał teraz, a
może w przerwie wyjaśnić zadanie, które mi powierzył bo nie wiem czy mam
się zająć wykłuciem tych liter w kamieniu czy o to by wnioskodawcy tego
dopilnowali? Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Pani Przewodnicząca ja powiem tak, że ja nie wiedziałem że pani ma aż takie
zdolności, żeby kłuć litery, ale jak ma pani to proszę bardzo natomiast chodziło
mi o sam problem, który jest jakby ciągłym problemem przez przynajmniej
ostatnie dwie kadencje Rady Miasta kiedy porządkujemy pewne sprawy i
liczyliśmy na to, że miasto rozpoczynając stawianie biogramu od Artwińskiego
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będzie również przy innych nazwach szczególnie nazwach które się nie kojarzą
albo o których niewiele wiemy, że będą powstawały te biogramy w formie
obeliskowej. Wykorzystując możliwość w tej chwili obecności ekonomistów i
uroczystości, które przed nami liczyłem, że taka inicjatywa zostanie podjęta
przez Uniwersytet jeśli nie, to są groszowe sprawy i można je załatwić
błyskawicznie a jeżeli jest to problem dla Uniwersytetu, chociaż nie sądzę, to
miasto powinno się zaangażować w to również albo i jedna, i druga sprawa jest
możliwa. Myślę, że wyczerpująco powiedziałem pani Przewodniczącej o co
chodzi.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Jeszcze tak w formie żartu pan Profesor Szplit powiedział, że prosi o to, abyśmy
dobrze zagłosowali. Ja osobiście nie ma wyjścia bo pan Profesor kilkanaście lat
temu był promotorem mojej pracy licencjackiej obronionej na pięć tak, że po
kilkunastu latach można się odwdzięczyć.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1017/2017 w sprawie nadania
nazwy „Edwarda Taylora" ulicy w Kielcach.
Dopkt 8.21
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy „Uniwersytecka" ulicy w Kielcach, to ulica równoległa do ulicy
Edwarda Taylora po stronie kampusu naszego Uniwersytetu, ona łączy
Uniwersytet na razie pieszo ale może się to zmieni, łączy tutaj z tym węzłem
zarówno pieszym jak i komunikacyjnym centrum do miasta generalnie, no
nazwy chyba nie trzeba uzasadniać Uniwersytecka kampus to wszystko,
dziękuję.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1018/2017 w sprawie nadania
nazwy „Uniwersytecka" ulicy w Kielcach.
Dopkt 8.22
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr XXXI/627/2016 z dnia 15 września
2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Zagórskiej, jest to uchylenie uchwały i podjęcie nowej, szanowni państwo jest to
kwestia związana z tym, że uchwały przygotowywane są na wstępnych
projektach podziału nieruchomości i powierzchnia która będzie wynikać z tej po
podziale się różni o kilka metrów, tutaj mamy w uzasadnieniu to podane, że
zgodnie z mapą numer powierzchnia wynosić będzie 259 m2, a nie 239 m2 tak
jak podano w pierwotnej wersji stąd proszę o uchylenie tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1019/2017 w sprawie uchylenia
uchwały Rady Miasta Kielce Nr XXXI/627/2016 z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Zagórskiej.
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Dopkt 8.23
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXII/661/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20
października 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej,
położonej w Kielcach przy ulicy Ogrodowej 3 i przyznania prawa
pierwszeństwa. Jest to kwestia sprzedaży na rzecz przychodni Citodent
Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w trybie uchwały o sprzedaży
lokalach użytkowych tej nieruchomości, prosimy o jej uchylenie ponieważ z
wnioskiem o przyznanie tej nieruchomości poprzez darowiznę na Skarb Państwa
zgłosiła się do nas Najwyższa Izba Kontroli ponieważ zgodnie z przepisami
siedziby takich organów stanowią cel publiczny w związku z tym mają one
pierwszeństwo przed wszelkimi innymi inicjatywami ale nie znaczy to, że
zamierzamy zostawić na lodzie Wojewódzką Przychodnię Stomatologiczną i
prowadzimy rozmowy, które będą zmierzać do tego aby przydzielić im lokal
zastępczy również z możliwością wykupu tak aby mogli bez przerwania
i płynnie prowadzić dalej swoją działalność, dziękuję i proszę o podjęcie.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Panie i panowie Radni, ja jestem zniesmaczony co najmniej tą uchwałą
ponieważ ta przychodnia ta przy ul. Ogrodowej przez wiele, wiele lat należała
do zakładu Opieki Zdrowotnej, później przekazana Zespolonemu Szpitalowi
Wojewódzkiemu i później 15 czy 16 lat temu zajął się tym Citodent, ludzie
znają to miejsce leczą się, dzisiaj dowiaduję się że już była podjęta uchwała, że
tamto to anulujemy uchwałę wycofamy ja bo NIK sobie umyślił, że będzie miał
oddzielny budynek. Na ul. XIX Wieków tam gdzie jest bank, w pięknym
miejscu z w dobrym parkingiem dwustronnym NIK ma ekskluzywne
pomieszczenia i nie widzę tu żadnego uzasadnienia, żeby budynek w który
Citodent włożył spore pieniądze, który chciał w normalnym trybie wykupić to
poprzez wycenę operat biegłych bez przetargu, dzisiaj ma to zająć NIK bo takie
są czasy, że NIK jest taką samą instytucją jak każda inna jak Urząd
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski itd. Ja rozumiem i zrozumiałbym to gdyby
NIK miała siedzibę złą, a tu chodzi o to, żeby być samodzielnym żeby być w
kręgu oddzielnego budynku, w który też trzeba włożyć parę milionów złotych
żeby to wyremontować pod potrzeby NIK-u. Kielczanie będą niezadowoleni z
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takiego obrotu sprawy bo ten budynek przed sądem toczyło się wiele spraw
właścicieli byłych, czy spadkobierców ma swoją tradycję zdrowotną i powinien
zostać on dalej jako instytucja zdrowotna, Citodent chciał to wykupić,
wyremontować i dalej prowadzić działalność stomatologiczną protetyczną na
terenie miasta Kielce, będę na pewno głosował przeciwko takiej uchwale a po
drugie nie wolno tak robić, że podejmuje jedną uchwałę, ktoś się przygotowuje,
składa pieniądze, ktoś przygotowuje się do remontu, ktoś zleca dokumentację
ktoś zleca ekspertyzę, ja znam ten budynek bardzo dokładnie i nagle ich się
informuje że nie bo przyjdzie NIK i wykupi NIK. Nie wykupi tylko dostanie w
zamian bo to ma być jakaś zamiana. Po co ta zamiana? Mówi pan Dyrektor, że
Citodent nie zostanie na lodzie, tak daliście propozycję rudery po Szkole
Muzycznej to niech NIK weźmie Szkołę Muzyczną, jaki to problem? Jak się
nadaje Citodentowi tamten budynek no to się nadaje też dla NIK-u, niech NIK
weźmie ale nie, NIK chce mieć w śródmieściu, w parku samodzielny budynek,
będzie państwo w państwie. Po prostu jest to robienie z ludzi głupów, ludzie są
niezadowoleni, Citodent również byłem wczoraj tam w tym lokalu bo mnie o to
proszono zresztą nawet doradzałem wcześniej od kilku miesięcy na temat
zakresu tego remontu bezpłatnie oczywiście ale NIK tego nie powinien
otrzymać.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
-6
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1020/2017 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXXII/661/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20 października 2016
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach
przy ulicy Ogrodowej 3 i przyznania prawa pierwszeństwa.
Dopkt 8.24
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali
użytkowych stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na
realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu
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oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz
przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu. Kolejny projekt uchwały to
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży przychodni, jest to uchwała
korekcyjna polegająca na tym, żeby w miejsce opiniowania przez Komisję
Gospodarki Komunalnej napisać, że lokale przeznacza do sprzedaży Prezydent
po uzyskaniu rekomendacji właściwiej komisji Rady Miasta no to jest kwestia
wiadomo w razie gdyby zmieniały się nazwy komisji, to także zakres
merytoryczny pozostawał zawsze właściwy do uchwały, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1021/2017 zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali użytkowych
stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację
świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o
zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania
pierwszeństwa w ich nabywaniu.
Dopkt 8.25
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
sprzedaży lokalu użytkowego numer U4, znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 7. kolejna uchwała to opinia w
przedmiocie sprzedaży lokalu położonego przy ulicy Warszawskiej 7 i 9/11.
Lokal ten jest to budynek na rogu XIX Wieków i Warszawskiej, lokal posiada
2
powierzchnię 67 m i działalność jest prowadzona w postaci sklepu obuwniczoodzieżowego od 2007 roku, dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1022/2017 w sprawie sprzedaży
lokalu użytkowego numer U4, znajdującego się w budynku położonym w
Kielcach przy ulicy Warszawskiej 7.
Dopkt 8.26
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w
Kielcach przy ulicy Stefana Żeromskiego 34. Kolejny projekt o również
pozytywna opinia w przedmiocie sprzedaży lokalu użytkowego. Lokal przy ul.
Żeromskiego 34, lokal jest wynajmowany na podstawie umowy z 2013 roku,
prowadzona jest w nim działalność magazynowo - biurowa. Jej powierzchnia to
prawie 86 m.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1023/2017 w sprawie sprzedaży
lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy
ulicy Stefana Żeromskiego 34.
Dopkt 8.27
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
zamiany nieruchomości lokalowych położonych w Kielcach przy ulicach
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Warszawskiej 3 oraz Jagiellońskiej 39. Kolejna propozycja to projekt zamiany
lokalu przy ul. Warszawskiej 3, to jest pierwszy budynek przy Warszawskiej
idąc od Rynku po lewej stronie za kamienicą narożną, tam prowadzona jest
działalność gastronomiczna na dole, natomiast na zapleczu tego budynku tam od
strony ul. Koziej znajduje się lokal o powierzchni 23 m, który nie może być
zagospodarowany jako samodzielny lokal ani użytkowy, ani mieszkalny
a właścicielka tego lokalu użytkowego, która prowadzi działalność
gastronomiczną zaproponowała taką zamianę, której chcemy za państwa zgodą
dokonać, aby ten 23 m lokal zamienić ponieważ on jest na zapleczu no i nie da
się go wynająć, nie jest wyeksponowany ani w stronę Warszawskiej ani w
stronę Orlej dlatego propozycja żeby zamienić go na mieszkanie niech ona sobie
urządzi zaplecze swojego sklepu czy cokolwiek jakąkolwiek działalność
natomiast my dostaniemy do zasobu mieszkanie, które wejdzie do zasobu
komunalnego, taka propozycja, dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1024/2017 w sprawie zamiany
nieruchomości lokalowych położonych w Kielcach przy ulicach Warszawskiej 3
oraz Jagiellońskiej 39.
Dopkt 8.28
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 64
położonej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 103. Kolejna uchwała to nabycie
mieszkania przy ul. Jagiellońskiej 103 ale tutaj chodzi o to, że będzie to w
istocie przekształcenie już przysługującemu miastu prawa własnościowego
spółdzielczego i będzie ono jedynie przekształcone we własność odrębną czyli z
udziałem w gruncie tak, że to nie zmienia się jakby stan posiadania bo gmina
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jest już w jego posiadaniu natomiast zmienia się forma prawna stąd trzeba
wyrazić zgodę na nabycie formalne prawa własności, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1025/2017 w sprawie nabycia
prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 64 położonej
w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 103.
Dopkt 8.29
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Samuela Bogumiła Lindego (dz. nr 6/20) o powierzchni 2,5 tyś. m2, proszę
państwa teren Lindego, Olszewskiego, tutaj Inkubatory KPT, ten teren ten
kwartał staramy się scalić w jedną nieruchomość tak, żeby była przeznaczona na
kolejne tereny inwestycyjne, oprócz tych które są tam z tyłu, chcemy skupić
wszystkie, żeby mieć cały kwartał i taka jest idea, dziękuję. Uzasadnienie do
dwóch uchwał jest takie samo ponieważ jedna działka jest wyżej, druga niżej.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1026/2017 w sprawie nabycia
prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Samuela
Bogumiła Lindego (dz. nr 6/20).
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Dopkt 8.30
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Samuela Bogumiła Lindego (dz. nr 6/23);
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1027/2017 w sprawie nabycia
prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Samuela
Bogumiła Lindego (dz. nr 6/23).
Dopkt 8.31
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w Kielcach
przy ulicy Romualda Mielczarskiego, szanowni państwo tutaj jedno
uzasadnienie dla dwóch nieruchomości dwie składające się z wielu działek,
jedna stanowi własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wraz
z biurowcem i warsztatami z tyłu, druga nieruchomość stanowi własność
Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni gdzie znajdują się jakieś tam budynki
magazynowe i pozostałości po dawnej kotłowni oraz kilka stanowisk
handlowych. Nieruchomość tą proponujemy przeznaczyć dla potrzeb Wojsk
Obrony Terytorialnych brygady czyli tej struktury, która jest na poziomie
wojewódzkim i może na razie tyle, dziękuję bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Ja oczywiście będę kontynuować te wątpliwości, które wyrażałam przy punkcie
porządku obrad, niestety nie udało się zyskać więcej czasu żeby móc
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przedyskutować jakby sam zakres merytoryczny tej inwestycji, która jest
planowana. Ta moja wypowiedź, też bardzo bym chciała to wyraźnie
powiedzieć, nie będzie sprzeciwem wobec samej koncepcji umiejscowienia tutaj
wojewódzkiej rozumiem centrali Wojsk Obrony Terytorialnych chociaż zdanie
na temat tej informacji moje osobiste mam ugruntowane ale ono tutaj nie ma
absolutnie żadnego znaczenia. Traktujemy tą sprawę kompleksowo bo trudno ją
rozdzierać w rozmowach z Ministrem Obrony Narodowej mniejsze moje
wątpliwości budzi nieruchomość na której jest zlokalizowany budynek po
Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej bo tak jak mówię budynek,,
którego nie udało się MPEC-owi sprzedać plus jeżeli to miałby być budynek
administracyjny

i pełnić administracyjną funkcję

to pewnie

tego

typu

wątpliwości by nam się nie nasuwały natomiast to ma być w pewien sposób
kompleks z dużym terenem działki po Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni i
tak naprawdę do końca nie wiemy jakie są plany Ministerstwa Obrony
Narodowej też na dalszy plan odkładam samą konstrukcję, że miasto musi
zakupić od spółek te działki z oczywistych względów, a potem przekazać
Ministerstwu Obrony Narodowej natomiast mnie bardziej niepokoi inny fakt nie
znając tych planów lokalizując w konkretnym tym terenie jednak jakąś
jednostkę wojskową, która rządzi się określonymi prawami, tak? Bo to jest jasne
że jest to określona struktura która pewnie musi być ogrodzona murem, drutem
kolczastym itd., itd. No takie są pewnie wymogi a nie wiemy czy będą tam
magazyny czy tam będzie jakaś część treningowa, może jakaś strzelnica, tego
tak naprawdę nie wiemy bo szczegółów te z państwo samo powiedzieliście z
Ministerstwa Obrony Narodowej nie znacie, i w kontekście tego że jednak parę
lat temu miasto przedstawiało koncepcję jednak pewnej sporej rewitalizacji
tamtego obszaru, który tej rewitalizacji bardzo mocno wymaga, czyli tą
koncepcję nowego miasta. Wiemy jakim osiedlem jest Czarnów jak bardzo
zaniedbanym we wszystkich opracowaniach klasyfikuje się do działań
rewitalizacyjnych i przyznam, że obszary powój skowe też się do takich terenów
kwalifikują w związku z tym wkomponowywanie tego typu obiektów jednostki
właśnie w Czarnów czyli to miasto za torami które chcielibyśmy trochę
odkłamać i zmienić jego oblicze moim zdaniem trochę zaprzepaści te działania,
które koncepcyjne co prawda na razie które są w Ratuszu tworzone. Ja wiem, że
projekt planu trochę trafił do szuflady ale wierzę głęboko, że idea nie trafiła do
szuflady i to budzi moje bardzo duże obawy. Być może na etapie dalszych
rozmów udałoby się wyjaśnić te wątpliwości może byśmy poznali zakres tej
inwestycji natomiast na chwilę obecną nie znając ich podejmowanie dzisiaj
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decyzji moim zdaniem jest nieodpowiedzialne i może być ze szkodą dla
mieszkańców tamtych rejonów a też jakby dla budowania całej tkanki miejskiej
dlatego jakby proszę państwa o głos przeciw który da nam czas żeby tą sprawę
wnikliwie przeanalizować znając dokładnie plany MON-u.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Panie Przewodniczący, szanowne panie i panowie Radni, ja mam odwrotne
zdanie, myślę, że społeczność tam która mieszka w pobliżu tych obiektów a
wiemy, że te obiekty w kompleksie, w całości są w dużym stopniu zaniedbane
to społeczność tam zyska a nie starci. Chciałbym zwrócić uwagę, że pan
Minister Macierewicz na pewno nie będzie ujawniał nikomu przed podjęciem tej
uchwały ani po podjęciu uchwały zakres co on będzie robił? Ja sobie
wyobrażam, że na pewno tam nie będzie manewrów, tam nie będzie strzelnicy
bo to jest niemożliwe bo są specjalne przepisy. Mamy jednostkę Policji która
jest na ul. Wesołej i też nie jest ogrodzona jakimiś murami czy drutami, będzie
tam jakaś logistyka będą tam na pewno jakieś szkolenia będzie też na pewno
pomieszczenia magazynowe, będzie też na pewno wiele miejsc pracy bo trudno
tyle obiektów utrzymać bez kilkudziesięciu takich czy innych etatów czy to
wojskowych czy to cywilnych dlatego dobrze jak nie ma możliwości tego
sprzedania i raz, i drugi. Nie poszło to w przetargu, że ktoś weźmie nawet
odwrotnie jak do NIK-u bo Wojska Obrony Terytorialnej nie mają żadnego
lokalu więc utrzymają. Sytuacja odwrotna jestem za tym, żeby to przekazać,
żeby miasto tej części tam takiego zakamarku, ja tam byłem parę razy z Komisją
Gospodarki Komunalnej chyba ze trzy razy, wiem jak to wszystko wygląda, te
stoiska handlowe takie nawet nie chciałbym to nazwać po imieniu ale nie są to
obiekty, które wpadają do oka a jeśli wpadają to w sensie tylko i wyłącznie
negatywnym dlatego ja bym się nie obawiał ale bym tez nie oczekiwał, że
wojsko da na piśmie co tam będzie robiło? Będzie robiło to co do nich należy, a
na pewno nie będzie robiło nic, co utrudni życie tym ludziom.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda ad vocem
Właśnie kluczowe jest to co pan Radny powiedział, że trochę na wiarę to
dajemy. Pan Radny sobie nie wyobrażą, ja bym chciała nie musić sobie
wyobrażać tylko wiedzieć, to że wojsko nam nie powie ależ panie Radny powie
bo jak będzie występowało o pozwolenie na budowę, czy warunki zabudowy to
miasto będzie wiedziało co chce tam zlokalizować czy magazyny czy koszary
czy cokolwiek innego więc to jest moim zdaniem istotne a dziś ponosimy zbyt
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duże ryzyko jakby trochę kupując kota w worku i jedna rzecz sprostowanie,
jedna z tych działek i nieruchomość oczywiście nie została sprzedana
kilkakrotnie w przetargu natomiast druga i moim zdaniem ta znacznie
atrakcyjniejsza w tym przetargu nigdy nie była wystawiana, nie było prób
sprzedaży ponieważ Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni miało hipotekę bodajże
na tej nieruchomości, dziękuję.

Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada ad vocem
Pani wie, że będą występowali o pozwolenie na budowę? Ja nie wiem, czy coś
tam będzie budowane a może będzie tylko remontowane a to nie wymaga w
ogóle pozwolenia na budowę.

Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Podzielając te wątpliwości które, miedzy innymi tutaj Radna koleżanka Agata
Woj da przedstawiła również budzi to we mnie oburzenie dlatego, że kompletnie
nie jesteśmy w stanie powiedzieć co tam będzie na tym etapie i ok, może
wystąpią o pozwolenie na budowę, może nie wystąpią tylko że myśląc o
rozwoju miasta musimy myśleć nie o tym co tam jest teraz i przypuśćmy że ten
teren dzisiaj się nadaje po to, żeby tam sobie zlokalizować akurat taką
organizację czy takie obiekty ale myślimy o tym co z miastem Kielce będzie się
działo przez następne dziesięć, a nawet 50 lat i w ojej ocenie lokowanie
obiektów jak by nie było wojskowych w mieście nie powinno być tym
priorytetem i nie jest tym co budowałoby w przyszłości fajną tkankę miejską dla
ludzi, dla mieszkańców na tym obszarze, które bez wątpienia wymaga
rewitalizacji.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, wysoka Rado, ten teren to jest teren
poprzemysłowy, tam nie ma żadnych mieszkańców, bezpośrednie sąsiedztwo bo
to są magazyny różnych przedsiębiorstw, które się znajdują w tym obszarze oraz
WSP Społem, Wojewódzka Spółdzielnia Pracy „Społem" tak to się nazywa
przedsiębiorstwo i teraz ostatnie prawie 4 lata codziennie jeżdżąc do pracy
widzę szmatkę na której pisze: „sprzedam lub wynajmę" i przez te 4 lata nie
udało się MPEC-owi ani zbyć tego ani wynająć tego, były próby przekazania
Komendzie Miejskiej Policji i one spłonęły na panewce i nikt tego terenu nie
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chciał wynająć lub też kupić dlatego uważam, że przekazanie tego do
Ministerstwa Obrony Narodowej to jest swego rodzaju forma rewitalizacji
terenu poprzemysłowego. Wymyślanie w tej chwili problemów związanych z
tym co tam będzie robione jak będzie to funkcjonowało musi funkcjonować po
prostu normalnie i jeszcze jedno tylko jednostki liniowe Wojska Polskiego są
grodzone w sposób specjalny, pozostałe jednostki są ogrodzone lub też w ogóle
nie ogrodzone i nie ma z tym żadnego problemu nie stwarzajmy jakiś nie
wiadomo jakich sytuacji które się mogą zdarzyć bo będzie i gradobicie i burza
też będzie, dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała ad vocem
Co do budynku MPEC-u absolutnie się zgadzam natomiast co do drugiej
powierzchni to odsyłam Radnego Boguckiego do tego żeby przejrzał Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego bo wiele lat pracowano nad koncepcją
tej części miasta i właśnie tereny poprzemysłowe są tymi terenami, które należy
rewitalizować nie tylko w kontekście urbanistycznym ale również społecznym i
tam w tym planie zagospodarowania przestrzennego to wszystko jest założone i
warto kiedy rozmawiamy na temat przekazywania terenów byśmy jednak
odnosili się również do aktów prawnych, które stanowimy wcześniej, dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki ad vocem
Pani Kasiu ja rozumiem, że pan Prezydent jak przychodzi z projektem uchwały
to ten projekt uchwały nie jest sprzeczny z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała ad vocem
Przepraszam bo ja muszę sprostować ja pracuję teraz w Komisji Przestrzennej
nad planem cały czas są prace wiec jakby sam plan zagospodarowania nie jest
jeszcze uchwalony natomiast koncepcje i prace, no to dlatego właśnie prostuje
właśnie dlatego proponuję zapoznać się również z tym dokumentem nad którym
wiele lat pracują nasi urzędnicy, jak również Radni z komisji merytorycznych.

Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, koledzy i koleżanki Radni, ja tutaj
podzielam opinię koleżanek Katarzyny i Agaty dajmy sobie czas również
dlatego że zabrakło w tym wszystkim pewnego bardzo ważnego elementu
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konsultacji z mieszkańcami. Mimo, że jak tutaj kolega Bogucki mówi że z
bezpośrednim sąsiedztwie nie ma, jednak w tej części miasta są mieszkańcy
którzy chcieliby się wypowiedzieć w tej kwestii a już docierają sygnały że
jednak widzieliby zupełnie inne przeznaczenie tego terenu, dziękuję uprzejmie.

Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada ad vocem
Ja myślę, że pan Minister Macierewicz będzie tam dążył do restrukturyzacji tego
obszaru znając jego zaangażowanie słuchajcie widzę, że niektórzy chcą zbić
kapitał polityczny przez wyborami już się pokazują w parsie tu, tam Zalewski i
inni między innymi i moja koleżanka Winiarska, dajcie spokój przecież jest to
normalny obszar który trzeba zagospodarować, zrobić wyremontować, poprawić
pokazać tak jak każdy inny obszar, my się już martwimy co to będzie, nic nie
będzie, będą Wojska Obrony Terytorialnej. Na Targach Zbrojeniowych w
Kielcach teraz dopiero podpisano umowę na 53 tysiące karabinów za czym one
będą wyprodukowane to już połowę tych Radnych nie będzie.

Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Grzela
Panie Przewodniczący, szanowni państwo, słuchając tej dyskusji nabieram
przekonania, że niestety nie służy ona samej idei. Ja wstrzymałam się nad
wnioskiem koleżanki Agaty, znaczy byłam za przepraszam byłam za wnioskiem
koleżanki Agaty Wojdy dlatego, że zgadzam się z tym argumentem, że pewne
nasze decyzje wymagają czasu i cierpliwości. Szanowni państwo Wojska
Obrony Terytorialnej cieszą się ogromnym zaufaniem i szacunkiem społecznym
w Finlandii. Stało się to tak dlatego, że od zakończenia II wojny światowej
państwo to zrobiło wielki wysiłek, żeby zbudować te struktury i gdybyśmy byli
lokalnymi parlamentem w tym kraju z pewnością z wielką radością przyjęto by
taką propozycję. Ta dyskusja raczej będzie odstraszać Kielczan, dalej Polaków
do samej idei obrony terytorialnej niepotrzebnie, zatem czasem warto poczekać,
wstrzymać się ale przede wszystkim dać więcej informacji nam Radnym po to,
byśmy mogli świadomie podejmować decyzje a przez nas także i mieszkańcy
by wiedzieli jaka jest idea być może zacnej inicjatywy miastotwórczej dającej
także i miejsca pracy. Jestem za tym ale ponieważ zbyt mało wiem wstrzymam
się od głosu, dziękuję.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Michalski
Panie Przewodniczący, panowie Prezydenci, szanowni państwo Radni,
lokalizacja przy ul. Mielczarskiego dla brygady Wojsk Obrony Terytorialnej jest
logistycznie jak najbardziej uzasadniona z jakiego powodu? Akurat te
posiadłości, nieruchomości znajdują się blisko trasy kolejowej na Warszawę
węzła kolejowego na Częstochowę tam jest łatwo o krótką bocznicę kolejową
jeśli po prostu istnieje, prawdopodobnie tam istniał zakład przemysłowy i to jest
po prostu logistycznie zrozumiałe jest to przy centrach komunikacyjnych,
dworzec autobusowy, dworzec kolejowy i z tego względu też po prostu należy
to brać pod uwagę i odnieść się pozytywnie do tej propozycji przedkładanej
przez miasto a gwoli ścisłości to chciałbym powiedzieć że dlaczego ma nie być
brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Kielcach jak Prezydent Miasta w
Radomiu wywodzący się z Platformy Obywatelskiej sam wystąpił z inicjatywą,
że chce mieć w Radomiu brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Warto po
prostu tą uchwałę przegłosować pozytywnie, dziękuję bardzo.

Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska ad vocem
Panie Radny a czy ktoś z ans powiedział, że ma nie być?
Radny Rady Miasta Kielce pan Tadeusz Kozior
Panie Przewodniczący, panowie Prezydenci, szanowni państwo Radni, jak już
wszyscy wiecie, że ten obiekt rzeczywiście stoi od kilku lat pusty i nie ma
zainteresowania wykupem tego obiektu wczoraj właśnie wyczytałem wywiad że
właśnie państwo z Platformy chcą zrobić konsultacje społeczne te konsultacje
można było robić gdy obiekt stał pusty i nie było zainteresowana i można je
było rzeczywiście
przeprowadzić, dziś kiedy jest realna szansa
zagospodarowania tego ternu i państwo podnosili takie larum, przecież tam
może powstać 200 miejsc pracy i będzie stałe finansowanie ja tylko chcę
przypomnieć, że jak państwo robiliście konsultacjach kiedy zebrano 2,5 min
podpisów pod projektem emerytalnym który wyrzucono do kosza i na tym
polega demokracja ale przewodniczącego związków zawodowych nie
wpuszczono na galerię nawet nie do przemówienia, nawet na galerie to była
demokracja, chcę tylko dodać aby tych wojsk nigdy nie trzeba było używać ale
gdyby była potrzeba to przecież nikt by nie pytał czy to z PIS-u mieszkańcy, czy
z PSL-u czy z PO będą bronić podejrzewam wszystkich nas, dziękuję bardzo.
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Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Panie Radny, pan to się marnuje powinien pan zostać politykiem bo w stronę
tych tej polityki to pana tak strasznie ciągnie. Nie wiem czy panowie nie
słuchali, nie chcieli tego usłyszeć ja bardzo jasno i wyraźnie na początku swojej
wypowiedzi powiedziałam, że jesteśmy absolutnie za tym, żeby umiejscowić w
Kielcach i zabiegać o to brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Koniec kropka.
Nie ma tu żadnej polityki, jest to dla miasta być może złoty interes nie wiem czy
złoty ale na pewno tworzący miejsca pracy. Moja wypowiedź nie wynika z tego,
że jestem Radną Platformy Obywatelskiej i znam pana Przewodniczącego
Zaleskiego i może mam z nim jakieś zdjęcie tylko z tego że od wielu, wielu lat
pracuję w merytorycznej komisji która zajmuje się ładem przestrzennym w
mieście i z tego tytułu zgłaszam swoje wątpliwości i uważam, że mam za mało
wiedzy żeby podjąć odpowiedzialną decyzję i być spokojna o to jak ta
przestrzeń w mieście będzie kreowana, dziękuję bardzo.

Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś
Panie Przewodniczący, panowie Prezydenci, szanowni państwo Radni, pani
Agato pani jest politykiem i proszę nie uprawiać żadnego rodzaju hipokryzji że
pani się zajmuje tylko i wyłącznie sprawami miasta sprawami merytorycznymi
to co państwo w tej chwili robicie jest polityczne, nie podobają się wam po
prostu Wojska Obrony Terytorialnej i starcie się w różny sposób udowodnić że
taka formacja wam jest nie potrzebna. Wszyscy tu jesteśmy politykami i proszę
skończyć z tym mówieniem o trosce, oczywiście ona gdzieś istnieje w zapleczu
ale polityka to jest właśnie ta troska o nas, o miasto, o Polskę. To co w tej chwili
robimy z tym terenem jest naturalne ten teren jest zaniedbany i to od wielu,
wielu lat wiadomo, że tam nie powstaną osiedla mieszkaniowe, to jest program
na 50 - 100 lat żeby się tam coś zmieniło. W tej chwili mamy szansę prowadzić
tam obiekt obiekty, które w jakiś sposób rozpoczną tą rewitalizację tego terenu
być może nie skończy się to wybudowaniem kolejnych osiedli ale tych terenów
na wybudowanie kolejnych deweloperskich czy też miejskich osiedli jest bardzo
dużo i po prostu dajmy sobie spokój z udawaniem czegoś co tak naprawdę nie
do końca jest prawdą. Pokażmy też swoje własne intencje pani jest z Platformy
Obywatelskiej, była zresztą na wielu manifestacjach pani to udowadnia więc
proszę bez tej hipokryzji, dziękuję.
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Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała ad vocem
Panie Przewodniczący bo jak dobrze pamiętam to pełnił pan funkcję
Przewodniczącego Komisji Urbanistyki Rady Miasta Kielce niech nas pan
swoją miarą nie mierzy jeżeli pan się nie troszczy to problem pana wyborców
natomiast zarówno ja jak i moje koleżanki i kolega pracując, zresztą zna pan
historię mojej pracy w Komisji Urbanistyki dziś nazywanej będziemy się
troszczyć o to w jaki sposób i w którym kierunku rozwijać urbanistycznie to
miasto i jeszcze raz wyraźnie podkreślam nasz Klub jest za tym żeby w
Kielcach była przestrzeń dla Wojsk Obrony Terytorialnej i będziemy wspierać
ale wybierzmy odpowiednie miejsce
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś ad vocem
Ja tylko proszę panią Radną Katarzynę Zapałę żeby nie robiła takich wycieczek
na zasadzie pan Karyś, czy tez pan Radny czy też pan Przewodniczący nie
troszczy się o mieszkańców bo to jest też między innymi wyraz tej troski żeby
Miasto Wojewódzkie Kielce miało tu właśnie była siedziba Wojsk Ochrony
Pogranicza brygady Wojsk Ochrony Pogranicza przepraszam Wojsk Obrony
Terytorialnej i ta jakby tu powiedzieć brygada nie musi być koniecznie u nas
właśnie w Kielcach usytuowana, to może być również miasto powiatowe no nie
róbmy tego żeby Kielce nie były właściwie reprezentowane w tej sprawie,
dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora - wniosek formalny
Panie Przewodniczący chciałem złożyć wniosek formalny o przerwanie tej
dyskusji ponieważ ona do niczego nie prowadzi i tak będziemy głosować więc
każdy z Radnych będzie mógł swoje stanowisko zaprezentować oddając głos.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowani wniosek formalny pana Przewodniczącego Dawida
Kędziory.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
-3
-O
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Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o przerwanie dyskusji
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności
nieruchomości zabudowanych położonych w Kielcach przy ulicy Romualda
Mielczarskiego. Nieruchomość po Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
-4
-3

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1028/2017 w sprawie nabycia
prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w Kielcach przy
ulicy Romualda Mielczarskiego. (RPZ)
Dopkt 8.32
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w Kielcach
przy ulicy Romualda Mielczarskiego.
Nieruchomość po Miejskim
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
-2
-3

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1029/2017 w sprawie nabycia
prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w Kielcach przy
ulicy Romualda Mielczarskiego; (MPEC)
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Dopkt 8.33
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej
w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego nr 264 B, wniosek jest
złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w celu urządzenia w tym
miejscu Ośrodka Wczesnej Interwencji zajmującego się diagnostyką i terapią
dzieci do 7 roku życia, dziękuję bardzo i proszę o podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1030/2017 w sprawie nabycia
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w
Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego nr 264 B.
Dopkt 8.34
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Mikołaja Gomółki,
2
przedłużenie istniejącej dzierżawy gruntu 136 m na tyłach posesji mieszkalnej,
ogród przydomowy, bardzo proszę o podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-16
- brak
- brak

68

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1031/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Mikołaja Gomółki.

Dopkt 8.35
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej,
kolejny projekt analogiczna sytuacja przy domu znajdująca się w ogrodzeniu
przedłużenie istniejącej umowy, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1032/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej.

Dopkt 8.36
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Kryształowej,
kolejna uchwała analogiczna sytuacja 69 m2 przy posesji domu, dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
- brak
- brak

69

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1033/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Kryształowej.
Dopkt 8.37
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy G. Zapolskiej, to jest
przedłużenie dzierżawy pod garażem 10 m2, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1034/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy G. Zapolskiej.
Dopkt 8.38
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wincentego Witosa,
analogiczna sytuacja jak przy domkach jednorodzinnych jednakowoż dla dwóch
posesji poprawa, ogród przydomowy, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1035/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wincentego Witosa.
Dopkt 8.39
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Malachitowej,
kolejna uchwała to nie przedłużenie ale wydzierżawienie natomiast pas gruntu
pod dojazd przy klubie uczniowskim Guliwer na Podkarczówce.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1036/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Malachitowej.
Dopkt 8.40
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy
ulicy Grochowej, to jest przedłużenie gruntu pod garażem 15 m2, dziękuje.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1037/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy
ulicy Grochowej.
Dopkt 8.41
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy
2
ul. Zgody, wydzierżawienie gruntu pod garażem 15 m , analogiczna sytuacja,
dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-15
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1038/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy
ul. Zgody.
Dopkt 8.42
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy
ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, taka sama sytuacja również garaż tylko na 30 lat bo nakłady
przy ul. Wschodniej, znana sprawa bardzo dziękuje i proszę o podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-17
Przeciw
- brak
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Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1039/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy
ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Dopkt 8.43
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Obrzeżnej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
wracamy do tematyki ogrodów przydomowych na rzecz czterech podmiotów, tu
jest współdzierżawa, łączna powierzchnia 780/4, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1040/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Obrzeżnej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Dopkt 8.44
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Ludomira Różyckiego
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, podobna sytuacja ogród przydomowy, dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1041/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Ludomira Różyckiego
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Dopkt 8.45
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. l Maja oraz odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, przedłużenie
istniejącej dzierżawy tym razem pod istniejącym pawilonem handlowym.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1042/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. l Maja oraz odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Dopkt 8.46
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz.
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dz. nr 1124/5), altana śmietnikowa
wydzierżawienie, dziękuję bardzo.

dla

wspólnoty

mieszkaniowej

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1043/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz.
dz. nr 1124/5).
Dopkt 8.47
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, parking na rogu Szajnowicza-Iwanowa i Grunwaldzkiej od lat już
dzierżawiony przez ten sam podmiot, propozycja przedłużenia, dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-16
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1044/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Dopkt 8.48
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Stanisława Staszica
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, i jest to altana śmietnikowa dla wspólnoty mieszkaniowej, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-16
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1045/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Stanisława Staszica
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Dopkt 8.49
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Husarskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
propozycja dzierżawy tym razem nie przedłużenie na okres 30 lat, ale chodzi
tutaj o wydzierżawienie gruntu, który jest jako rekompensata za część która jest
zabierana przedsiębiorcy pod parking i żeby mógł urządzić ten parking z boku
jest to przemyślane ta nieruchomość którą proponujemy do wydzierżawienia nie
nadaje się do trwałej zabudowy ponieważ idą pod spodem kanały deszczowe.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1046/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Husarskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Dopkt 8.50
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wapiennikowej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
przedłużenie istniejącego pasa gruntu dzierżawy, jest tam kilka miejsc
parkingowych jest to miejsce przy nowym pawilonie handlowym zbudowanym
obok Biedronki.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1047/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wapiennikowej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Dopkt 8.51
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Turystycznej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
tutaj jest teren dla wspólnoty mieszkaniowej pod obsługę budynku, miejsca
parkingowe itp.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1048/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Turystycznej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Dopkt 8.52
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Narciarskiej i ul. Jana
Karskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, ta uchwała polega na tym, że jest to zmiana podmiotu bo ona jest już
wydzierżawiona na długi okres ale tutaj nastąpiło zbycie nakładów między
spółkami ponieważ właściciel dokonuje jakieś tam operacje własnościowe w
swoim biznesie stąd prośba o podjęcie tej uchwały i zmianę dzierżawcy,
dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1049/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Narciarskiej i ul. Jana
Karskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Dopkt 8.53
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
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wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
jest to działka naprzeciwko hotelu, który jest tuz przed klasztorem przed
Karczówką ten teren jest w tej chwili wykorzystywany na plac zabaw dla tego
przedsiębiorcy i chcemy mieć tę furtkę otwartą żeby móc z nim bo będziemy
potrzebować od niego trochę kwestii do mediów i chcemy w ten sposób wyjść
jakby naprzeciw, jakaś nić porozumienia, ale nie wiemy czy będziemy mogli
zrealizować tą uchwałę ale prosimy o to ażeby mieć taką możliwość, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1050/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Dopkt 8.54
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gm. Chmielnik, to jest
kontynuacja umów dzierżawy, które mamy od byłych właścicieli gruntów, które
nabyliśmy pod lotnisko. Dziękuję i proszę o podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1051/2017 w
wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gm. Chmielnik.

sprawie

Dopkt 8.55
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Miasta Kielce pan Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gm. Morawica, tutaj jest taka
sama sytuacja jak w uchwale poprzedniej tylko na terenie innej gminy, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1052/2017 w
wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gm. Morawica.

sprawie

Dopkt 8.56
Dyrektor Geopark Kielce pani Elżbieta Czajkowska zarekomendowała
projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej „Centrum Geoedukacji Kielce", pierwsza uchwała dotyczy zmiany
logo wizualizacji graficznego „Geoparku" tak, że wymieniamy jedno logo na
drugie. To, które teraz będzie wydaje nam się bardziej czytelne i adekwatne do
naszej działalności, proszę o podjęcie tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1053/2017 zmieniająca uchwałę
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Geoedukacji Kielce".
Dopkt 8.57
Dyrektor Geopark Kielce pani Elżbieta Czajkowska zarekomendowała
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na składkę członkowską Gminy
f
Kielce w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu „Geoland Świętokrzyski",
kolejna uchwała dotyczy składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin
Geolandu Świętokrzyskiego, jest to składak w wysokości 2 800 zł i ona będzie
przeznaczona na dokończenie, przetłumaczenie i złożenie do końca listopada
tego roku wniosku do Europejskiej w sumie globalnej sieci Geoparków przy
UNESCO.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVI/1054/2017 w sprawie wyrażenia
zgody na składkę członkowską Gminy Kielce w ramach członkostwa w
Stowarzyszeniu Gmin „Geoland Świętokrzyski".

Do pkt 9
Interpelacje załączone do protokołu złożyli Radni:
- Władysław Burzawa
- Jacek Wołowiec

Do pkt 10
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie ja mam trzy kwestie, pierwsza
kwestia to taki swoisty apel do pana Prezydenta, a w zasadzie również do
wszystkich osób, które przygotowują budżet na rok 2018 a więc również do nas
do wszystkich Radnych. Panie Prezydencie ja chciałbym w zasadzie prosiłbym
81

aby w tym budżecie w projekcie budżetu a pan i pana urzędnicy będą
przygotowywać ten budżet edukacja znalazła szczególne miejsce, aby ten budżet
roku 2018, tak jak kiedyś na jednej z Komisji Edukacji pan Andrzej Sygut
powiedział, że ma ogromną nadzieję, że budżet roku 2018 będzie budżetem
edukacji, żeby to się rzeczywiście tak stało to panie Prezydencie powinny w tym
projekcie budżetu znaleźć się środki na wybudowanie dwóch sal
gimnastycznych zarówno przy Liceum Piłsudskiego i Norwida, nie przepraszam
Liceum Żeromskiego i Liceum Norwida, przejęzyczenie prawda? Te emocje
które dzisiaj miały miejsce tak na mnie wpłynęły, to powtórzę sale
gimnastyczne, czy hale sportowe przy Liceum Żeromskiego i Norwida, ale także
jest konieczność zabezpieczenia większych środków na remonty w
poszczególnych placówkach wtedy będziemy mogli powiedzieć, że naprawdę
będzie budżet edukacji, edukacja to tak szanowni państwo naprawdę szczególna
dziedzina życia na jej jakość oczywiście ma wpływ przede wszystkim praca
nauczycieli ale w dużym stopniu również infrastruktura, a my jako Rada Miasta
mamy wpływ na poprawę tej infrastruktury ponadto szanowni państwo
chciałbym dodać jeden fakt bardzo istotny, rok szkolny 2019-2020 będzie
rokiem szczególnym dla edukacji bowiem szczególnie dla edukacji
ponadgimnazjalnej czy ponadpodstawowej to raczej taka nawa powinna
funkcjonować, Do szkół ponadpodstawowych trafią dwa roczniki a więc
będziemy potrzebowali w szkołach ponadpodstawowych zdecydowanie więcej
miejsc, budowa tych sal gimnastycznych gdzie w projektach przewidywane są
oprócz sali sale lekcyjne taką możliwość stworzy. Panie Prezydencie zyskał pan
miano mecenasa sportu, kultury chciałbym, żeby przez te działania dotyczące
projektów w roku 2018 również zyskał pan miano mecenasa edukacji, to jest
jedna kwestia druga kwestia to szanowni państwo kwestia Młodzieżowej Rady
Miasta i koleżanki najaktywniejszej Magdaleny Malec, czasami pojawiają się
takie informacje, że pani Magdalena Malec jest inspirowana przez różnego
rodzaju grupy polityczne i to nas w jakiś sposób powstrzymuje żeby nie
przychylić się prawda do powołania takiej Młodzieżowej Rady Miasta bo to
może być organ polityczny. Ja z panią Magdaleną Malec wczoraj bardzo długo
rozmawiałem bo uczestniczymy w takim przedsięwzięciu i ona sama mi
powiedziała, że to raczej politycy przyklejają się do niej niż ona chce z
politykami współpracować. Powiem tak to jest osoba pełna energii i szkoda by
tą energię zmarnować a jeśli już chcemy tą Młodzieżową Radę Miasta powołać
to oczywiście w tym roku w tej formule takiej która istnieje ale mam wrażenie
że ta formuła nie zafunkcjonuje nie spowoduje powołania Młodzieżowej Rady
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Miasta chyba że byłaby aktywność młodzieży bardzo duża dlatego w
przyszłości tą formułę należy zmienić, ale to już chyba będzie zmieniała
następna Rada Miasta bo pamiętam gdy tu wcześniej rozmawialiśmy na temat
wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta ja między innymi i pan
Przewodniczący Tomasz Bogucki zwracali uwagę że powinien być pewien
parytet który by preferował szkoły liczniejsze a nie na zasadzie że z każdej
szkoły bez względnie na to ilu jest uczniów jeden przedstawiciel, to na pewno
trzeba zmienić i ostatnia kwestia to chyba do pana Przewodniczącego, panie
Przewodniczący to taka prośba ale to nie taka negatywna prawda jakaś opinia
pana pracy a mianowicie od dwóch lat chcieliśmy wspólnie dokonać
upamiętnienia sukcesu zespołu wtedy to było Vive Tauron Kielce teraz nazwa
tego klubu się zmieniła i pan Prezydent Sygut mówił tak, tak, tak no i
praktycznie mija dwa lata i nie ma tej tablicy pamiątkowej dlatego ja mam taką
prośbę do pana Przewodniczącego, żeby pan z panem Prezydentem
porozmawiał i może w końcu tą tablicę uda nam się wmurować bo to takie
wydarzenie, które może się już nigdy nie powtórzy w naszym mieście a to
sukces nie tylko klubu ale również i miasta, dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo przyjmuję tą uwagę tym bardziej, że rzeczywiście klub teraz się
nazywa PGE Vive Kielce będę z panem Prezydentem niebawem rozmawiał na
ten temat.
Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk
Panie Przewodniczący, ja chciałem powrócić do tematu działki pod budowę
grzebowiska i spalarni dla zwierząt. Na ostatniej sesji temat poprzedniej działki
przy ul. Kusocińskiego upadł i chciałem zapytać na jakim etapie są prace nad
znalezieniem takiej działki i może zasugeruję, jeżeli mamy problem u nas,
może rozmawiajmy z gminami ościennymi? Mamy tutaj dookoła sporo tych
terenów może się uda gdzieś przy współpracy z którąś z gmin ościennych taki
teren po prostu znaleźć! Dlatego pytam, czy na dziś coś ruszyło, czy gdzieś
prace trwają? Czy na razie to po prostu czeka na jakiś taki lepszy czas? Bo na
ten moment nic na ten temat po prostu nie wiemy. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja odpowiedzi na to pytanie niestety nie znam, ale będziemy niebawem
dopytywać.
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Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Szanowni państwo w sierpniu mieliśmy przyjemność gościć jako Kielce grupę
45 osób głównie dzieci z ośrodka dla uchodźców w Województwie Lubelskim
i w tym momencie pokazując te zdjęcia chciałam bardzo gorąco podziękować
panu Prezydentowi Lubawskiemu, który pozytywnie odpowiedział na prośbę
i zapytanie, czy możemy zaoferować im swoje instytucje miejskie by ten jeden
dzień spędzili w Kielcach, oni w ciągu roku mieli trzy dni wakacji. Te trzy dni
spędzili w Regionie Świętokrzyskim, jeden dzień cały u nas, dziękuje bardzo
serdecznie również Prezydentowi Gruszewskiemu który bezpośrednio ze mną
współpracował i pomagał nam to wszystko zorganizować ale przede wszystkim
chciałabym podziękować zespołom takich instytucji miejskich jak Muzeum
Zabawek bo to z nimi przygotowywaliśmy i zaczęliśmy ten dzień później Teatr
„Kubuś" gdzie absolutnie niebanalne zajęcia zarówno artystyczne jak
i lalkarskie zostały przeprowadzone dla tych osób, później obiad, zwiedzanie
Rynku i z tego co wiem dla wielu bardzo emocjonujące i fascynujące spotkanie
z nauką i historią Gór Świętokrzyskich w Centrum Geoedukacji, w każdym tym
miejscu mieliśmy ogromnie sympatyczne przywitanie i fantastycznie
profesjonalnie przygotowany zespół gotowy na to by przyjąć dwadzieścia parę
dzieci w różnym wieku, posługujących się różnym językiem ale wszystkich
wspaniałych. Muszę przyznać że dla mnie to był dzień również emocjonujący
jak i smutny bo poznałam w ciągu tego dnia historię tych ludzi i chcę żeby
państwo wiedzieli że oni na co dzień nie mogą opuszczać tego ośrodka dla
uchodźców więc ta wycieczka dla nich to było dla nich absolutnie coś
niezwykłego ale po tym spotkaniu kiedy już wrócili do siebie po przesłaniu
podziękowań muszę przyznać że rozmawiałam również z jego opiekunami mają
absolutnie fantastyczne wrażenia z Kielc za co chciałabym państwu przekazać tą
informację ale też podziękować wszystkim kielczanom i wszystkim osobom
zaangażowanym w ten dzień właśnie dla osób których życie potoczyło się tak
jak my wszyscy byśmy sobie tego nie życzyli dla swoich najbliższych więc raz
jeszcze dziękuję tym Instytucjom i Prezydentom, dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Jeszcze jedno potwierdzenie, że Kielce to piękne miasto.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
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Panie Prezydencie, ja pragnę podziękować panu w imieniu mieszkańców
Osiedla Podkarczówka,
ul. Krakowskiej, ul. Biesag o podjęcie
natychmiastowych działań ze strony miasta, które zapewniły utrzymanie
przejazdu kolejowego łączącego właśnie tą część miasta ze sobą, z informacji
jakie posiadam kolej wstrzymała wszelkie działania, które miały doprowadzić
do likwidacji, dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wszyscy z państwa dostali dziś z Geoparku zaproszenie na Kielecki Dni
Energii. Ja serdecznie przy okazji też zapraszam 15 września, czyli jutro i w
sobotę przyprowadźmy dzieci, wnuk, sąsiadów, kolegów. Zapowiadają się fajne
dni dla dzieci. Przypominam Państwu, że kolejna sesja odbędzie się w dniu
19 października 2017 roku.
Dopktll
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLVI sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 14 września 2017 roku.

Protokołowała
JoannSTŚcIegienny

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Kozak
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