Protokół nr LYIII/2018
z Sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 28 czerwca 2018 r., w godz. 10.00. - 13.30
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 21 radnych.
Nieobecni radni:
1.
2.
3.
4.

Stanisław Góźdź
Dawid Kędziora
Włodzimierz Wielgus
Jacek Wołowiec

Do pkt l

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę Państwa Radnych o zajęcie miejsc i załogowanie się.
Otwieram LVIII Sesję Rady Miasta Kielce w dniu 28 czerwca 2018 roku.
Uczcijmy minutą ciszy pamięć zmarłego we wtorek Pana Włodzimierza Korony
dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy.
Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana
Sekretarza, Panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta
i szefów podległych Miastu jednostek.
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu. Witamy również
Internautów.
Szanowni Państwo. Zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
Uprzejmie informuję, iż podczas sesji Rady Miasta Kielce prezentowany jest
wizerunek uczestników i przybyłych gości.

Ponadto proszę, aby w swoich wypowiedziach nie używać danych osobowych,
dotyczących osób niepełniących funkcji publicznych.
Do pkt 2

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesję,
uzgodniony w dniu 20 czerwca 2018 roku porządek obrad, a także projekty
uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym
do nich porządkiem.
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem,
Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad dzisiejszej
sesji.
Sekretarz Miasta Kielce pan Janusz Koza
Szanując wieloletnie tradycje Sesji absolutoryjnej, w trakcie której procedowane
są tylko te uchwały, które związane są z tą Sesją w imieniu Prezydenta Kielc
wnoszę o zdjęcie projektów uchwał, zawartych w punkcie 19, w podpunkcie 6,
7,8,9, 10, 11, 12 i 13.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
O szczegółach oczywiście powiem bo nie wszystkim coś mówi to, co Sekretarz
powiedział. Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad
dzisiejszej Sesji polegających na:
I.

Zdjęcie z porządku obrad:
1. projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Nr l miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „KIELCE
PÓŁNOC - OBSZAR II.2: Centrum handlowo-usługowe u zbiegu
ulic Zagnańskiej i Jesionowej" na obszarze miasta Kielce;
2. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości
Miasta Kielce;
3. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra
Sciegiennego nr 264 B;
4. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Na Ługach (dz. nr
1043/1);

5. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
6. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Marszałkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 815/9);
7. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ulicy Tuj owej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
8. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ulicy Pomorskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.
II. Wprowadzenie do porządku obrad:
1. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 - 2045;
2. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok.
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Nie widzę.
Poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian
w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Głosowania:
I.

Zdjęcie z porządku obrad:
1. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały projektu uchwały
w sprawie w sprawie zmiany Nr l miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2: Centrum
handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej" na obszarze
miasta Kielce;

Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymał się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad.

2. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości miasta
Kielce;
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-21
— brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad.
3. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nabycia
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej
w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Sciegiennego nr 264 B;
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad.
4. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Na Ługach (dz. nr 1043/1);
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad.

5. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad.
6. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy (cz. dz. nr 815/9);
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad.
7. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tuj owej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-21
— brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad.

8. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Pomorskiej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad.

II.

Wprowadzenie do porządku obrad

1. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 - 2045;
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
2. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Kielce na 2018 rok.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do 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, jeśli
nie usłyszę sprzeciwu, poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-21
- brak
- brak

Przystępujemy do realizacji ustalonego porządku obrad.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu
5 czerwca 2018 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.
6. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2017.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Kielce
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok.
8. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Ośrodka Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia w Kielcach.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach za 2017 rok oraz Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy
społecznej.
10.Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Kielce podjętych w 2017
roku.
11.Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017
rok, Sprawozdania finansowego Miasta Kielce za 2017 rok oraz
Sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych za 2017 rok
przez samorządowe instytucji kultury i Sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego za 2017 rok przez samodzielny publiczny

zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest Miasto
Kielce.
12.Prezentacja Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Miasta Kielce na
dzieńS l grudnia 2017 rok.
13.Prezentacja Uchwały Nr 65/1/2018 I Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie
opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 rok.
14.Prezentacja Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego
łącznego sprawozdania finansowego za okres od l stycznia 2017 roku do
31 grudnia 2017 roku Miasta Kielce.
15. Prezentacja Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce
z rozpatrzenia:
1) Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 rok,
2) Sprawozdania Finansowego Miasta Kielce za 2017 rok,
3) Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Miasta Kielce na dzień 31
grudnia 2017 roku,
4) Opinii Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniach z wykonania
budżetu Miasta Kielce za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia
i objaśnieniami,
5) Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania
Finansowego Miasta Kielce za 2017 rok.
16.Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Kielce z tytułu wykonania budżetu
Miasta Kielce za 2017 rok.
17.Prezentacja Uchwały Nr 88/1/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 czerwca 2018 roku dotyczącej
opinii o wniosku komisji rewizyjnej.
18.Dyskusja nad wykonaniem budżetu Miasta Kielce za 2017 rok w świetle
przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji
Rewizyjnej,
w tym:
1) wystąpienia klubowe:
a) Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP,
b) Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego,
c) Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe
WojciechLubawski.
d) Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości,
e) Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
2) wystąpienia indywidualne:
a) Przewodniczący Komisji,
b) Indywidualni Radne/Radni,
c) wystąpienie Prezydenta Miasta Kielce.

19.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 r.;
2) w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Miasta Kielce na 2017 rok;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2018-2045 (z autopoprawką);
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2018 rok (z autopoprawką);
5) w sprawie zmiany Nr l miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Kielce Zachód - Obszar Niewachlów II"
(w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach.
20.Interpelacje i zapytania radnych.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.
22.Zamknięcie obrad.

Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Przejdziemy teraz do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści
protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 5 czerwca 2018 r.
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.
Głosowanie przyjęcia protokołu
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymał się - brak

Protokół został przyjęty.

Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Interpelacje między sesjami złożyli radni:

- Marcin Chłodnicki,
- Piotr Kisiel
- Tadeusz Kozior

Do pkt 5
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego o przedstawienie informacji
o pracy między sesjami.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
W okresie od informacji złożonej
w dniu 5 czerwca 2018 r. wydałem:
I.

na

sesji

Rady

Miasta

Kielce

budżetu

Miasta

Kielce

45 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie dochodów
na2018rok- N r 2 2 9 / 2 0 1 8 ,

i wydatków

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018 rok
_ N r 197/2018, Nr 230/2018

•>

3. ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych
ogrodów działkowych w Kielcach - Nr202/2018,
4. zasad ustalania 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
T^- i
Kielce - Nr 235/2018,
5. zakwalifikowania składników majątku ruchomego należących do Miasta
Kielce- Nr236/2018 ,
6.powołania w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach komisji negocjacyjnej
do spraw lokalnych inicjatyw inwestycyjnych - Nr238/2018 ?
7. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Nr222/2018 ' Nr 233/2018?

8. ogłoszenia konkursów na kandydatów na
Nr 219 2018
placówek oświatowych w Kielcach ,

stanowiska

dyrektorów

9. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora
Sjr220/2018
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach ?
10.
a)
b)
c)
d)

zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:
Nr203/2018
Przedszkola Samorządowego nr l, ul. Norwida 5 5
Nr204/2018
Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Żółkiewskiego 12 5
Nr205/2018
Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12 5
Nr206/2018
Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. Kasprowicza 5 _
?

e) Przedszkola Samorządowego nr 34, ul. Szajnowicza - Iwanowa 15
_ Nr 207/2018

f)
g)
h)
i)

•>

Przedszkola Samorządowego nr 40, ul. Piłsudskiego 30 Nr209/2018
Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kościuszki 5 ,
Nr210/2018
Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Karskiego 26 ,
Szkoły Podstawowej nr 13, ul. Prosta 27 a - Nr2n/2018 ,

Nr208/2018

,

j) Zespołu Placówek Oświatowych nr l, ul. Szymanowskiego 5
_ Nr 212/2018
•>

r

k) II
Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Jana
Sniadeckiego,
ul.Śniadeckich9- N r 2 1 3 / 2 0 1 8 ,
1) IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Radiowa l - Nr214/2018 ,
m) V Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Piotra Sciegiennego,
ul. Marszałkowska 96 -Nr215/2018,
n) Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, ul. Zagórska 14
_ Nr 216/2018

?

11.

powołania komisji:
a) do spraw przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej,
Nr 198/20I8
upowszechniania i ochrony kultury za 2017 rok
;
b) do przejęcia i przekazania nieruchomości oraz powierzenia
Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania
nieruchomości
zabudowanej położonej
w
Kielcach przy
Nr239/2018
ul. Romualda Mielczarskiego ?

12.
przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury za 2017 rok - ?
221/2018

13.

?

zmiany zarządzeń w sprawie:
a) powołania komisji negocjacyjnej

Nr237/2018

>

b) Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Jana
Nr234/2018
i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ,
c) nadania Urzędowi
_ Nr 240/2018

Miasta Kielce Regulaminu

Organizacyjnego

1

d) określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 2019 r.
J1 iv/r
i
dla
Miasta vKielce
- Nr241/2018,
14.
nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa
użytkowania
wieczystego:
a) niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
Nrl99/2018
ulicy Świętojańskiej,
b) niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz udziału wynoszącego
l
/2 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej
nieruchomości

gruntowej, położonych w

Kielcach przy ulicy

Nr 200/2018

Generała Romualda Traugutta ,
15.
nieskorzystania z prawa pierwokupu:
a) niezabudowanych
nieruchomości
położonych
przy ulicach Piotrkowskiej i Silnicznej - N r 2 0 l / 2 0 1 8 ?

w

Kielcach

b) prawa
użytkowania
wieczystego
nieruchomości położonej
w Kielcach przy ulicy Bolesława Markowskiego nr 11 - Nr232/2018 5
16.
ustanowienia
służebności gruntowych,
na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Kielce:
a) położonej w Kielcach przy ulicy Mała Zgoda - Nr217/2018 9
b) położonej w Kielcach przy al. Na Stadion - Nr228/2018,
17.

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) gen. S. Grota - Roweckiego - Nr218/2018,

b) Jagiellońskiej- Nr224/2018 ,
c) Chorzowskiej- Nr226/2018 ,
d) Grochowej- Nr227/2018 ,
e) Tatrzańskiej- Nr231/2018 ,
oraz przy alei Legionów (wg ewidencji gruntów przy ulicy Krakowskiej)
_ Nr 223/2018, Nr 225/2018

i

II. 7 decyzji i 4 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 13 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce.

Do pkt 6-10
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Sprawozdania, Raport i Informacja zostały opublikowane na stronie dla
Radnych w odpowiednim czasie i trybie.
Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionych materiałów?
Nie widzę, w związku z czym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do
wiadomości przedstawione Sprawozdania, Raport i Informację.

Do pkt 11
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak przedstawiła Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 rok, Sprawozdanie finansowe
Miasta Kielce za 2017 rok oraz Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów
finansowych za 2017 rok samorządowych instytucji kultury i samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej (w załączeniu do protokołu).

Do pkt 12
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia
2017 rok została opublikowana na stronie dla Radnych w odpowiednim czasie
i trybie, była również przedmiotem obrad właściwej Komisji Rady.
Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego materiału?
Nie widzę, w związku z czym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do
wiadomości przedstawioną Informację.

Do pkt 13
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
przedstawił Uchwałę Nr 65/1/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii
o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 rok
(w załączeniu do protokołu).

Do pkt 14
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak przedstawił Opinię
Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Miasta
Kielce za 2017 rok (w załączeniu do protokołu).

Do pkt 15 -16
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce pan Piotr Kisiel
przedstawił Opinię oraz Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce.
Przedstawię „Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce o wykonaniu
budżetu Miasta Kielce za rok 2017".
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce w składzie:
- Piotr Kisiel
- Witold Borowiec
- Marcin Chłodnicki
- Stanisław Gódź
- Katarzyna Zapała
wykonała w ramach procedury absolutorium samorządowego następujące
czynności:
1. Dokonała analizy:
a. uchwały Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok,
b. sprawozdania Prezydenta Miasta Kielce z wykonania budżetu Miasta
Kielce za 2017 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
c. sprawozdania
finansowego
Miasta
Kielce
za
2017
rok
wraz z opinią biegłego rewidenta,
d. informacji o stanie mienia komunalnego.
2.

Na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 roku zapoznała się ze
sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonych w 2017 roku przez Wydział
Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce.

3.

Na posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 r. zapoznała się
z protokołami z przeprowadzonych kontroli przez Zespoły Kontrolne
Komisji
Rewizyjne RM w Kielcach w Wydziale Kultury, Sportu
i Promocji Miasta UM Kielce oraz jednostki miejskiej Miejskiego
Zarządu Dróg.

Rozpatrując sprawozdanie Prezydenta Miasta Kielce z wykonania budżetu
Miasta Kielce za 2017 rok Komisja stwierdza, co następuje:
Komisja stwierdza, iż planowane w uchwale z 22 grudnia 2016 roku dochody
w wysokości 1.208.132.147zł zostały zrealizowane w kwocie l 226 759 211,77
zł, a więc teoretycznie w kwocie wyższej niż planowana o ponad 18 min zł.
Jednak w trakcie roku budżetowego Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta
dokonała zmian w budżecie zwiększając plan dochodów do kwoty
l 243 317,079 zł. Komisja stwierdza, że dochody budżetu Miasta zostały
wykonane w 98,7% planu po zmianach i były niższe od planowanych o ok. 16,5
min zł.
Mimo braku realizacji w 100% dochodów budżetu, Komisja stwierdza, że rok
2017 był kolejnym, w którym dochody miasta rosły. Dla przypomnienia: 2012 982 min, 2013 -- l 025 min, 2014 - l 056 min, 2015 - l 098 min, 2016-1 114
min).
Komisja stwierdza, że 2017 rok był kolejnym, w którym nastąpił wzrost
dochodów bieżących i wyniosły one ponad l 124 min zł (l 124 441 444,74 zł)
co stanowi 98,5% kwoty zaplanowanej i były wyższe o ponad 60 min zł niż
w roku 2016.
Komisja stwierdza, że wykonanie dochodów własnych w 2017 r. było
niższe od planowanych o ok. 10 min zł. Spowodowane to było spadkiem
dochodów m.in. z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
czy zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy. Jednakże Komisja zauważa,
że nastąpił wzrost dochodów własnych w porównaniu z rokiem poprzednim.
W roku 2016 - 578 min zł do ponad 595 min zł w roku 2017.
Komisja stwierdza, że wzrost dochodów własnych w 2017 r.
w porównaniu z rokiem ubiegłym spowodowany był m.in. wyższymi
wpływami z tytułu podatku dochodowego. Wykonanie dochodów własnych
wyniosło 595.827.816,36 zł co stanowi 98,3% planu.
Komisja stwierdza, że nastąpił spadek wpływów z tytułu podatków
i opłat. W porównaniu z 2016 rokiem nastąpił spadek o ponad 1,5 min zł.
Komisja dostrzega wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób
fizycznych. Wyższe wpływy podatku od nieruchomości w stosunku do
wykonania 2016 roku, spowodowane
były opodatkowaniem nowo
wybudowanych obiektów mieszkalno - usługowych, a także podjęciem
skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.
Niższe wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych, w stosunku
do wykonania roku ubiegłego, spowodowane były poszerzeniem zakresu
zwolnień ustawowych, przez przebudowę definicji infrastruktury kolejowej,
a także zniesieniem solidarnej odpowiedzialności w przypadkach, gdy jeden ze
współwłaścicieli jest zwolniony od podatku.
Komisja zauważa, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi były niższe niż planowano o 105 661,25 zł. W stosunku do

wykonania w 2016 roku nastąpił ich spadek o 280 227,99 zł, a poziom
wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2017 r. stanowi 16,2% dochodów z podatków i opłat ogółem.
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 91,9% planu, a podatek
od środków transportowych 101,3%. W pierwszym przypadku nastąpił wzrost
w porównaniu z rokiem poprzednim. Wpływ z podatku od środków
transportowych w porównaniu z rokiem ubiegłym uległ zmniejszeniu.
Spowodowane jest to głównie zmniejszeniem liczby pojazdów podlegających
opodatkowaniu, z uwagi na migrację poza Gminę Kielce właścicieli pojazdów,
bądź też samych pojazdów poprzez ich sprzedaż.
Komisja stwierdza, że plan wynoszący 276 626 636 zł, został wykonany
w kwocie 275 746 921,06 zł, tj. w 99,7%.
Z porównania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego , wykonanych w 2017 r. i 2016 r. wynika, że nastąpił ich wzrost.
Komisja zauważa, że tendencja wzrostowa nastąpiła zarówno w zakresie
podatku od osób fizycznych o ponad 23,5 min zł, jak i w zakresie podatku od
osób prawnych o ponad l min zł.
Komisja zauważa, że wzrost wpływów z udziału w podatku dochodowym
od osób prawnych jest dobrym sygnałem i dalej należy podejmować działania
zmierzające do poprawy kondycji kieleckich przedsiębiorstw tworząc
sprzyjające warunki do otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej
w Kielcach.
Komisja stwierdza, że pozostałe dochody własne
wykonano
w kwocie ponad 128 min zł co stanowi 96,3 % planu. W stosunku do wykonania
2016 r., nastąpił ich spadek o blisko 5 min zł. Największy udział w tej grupie
dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.
Komisja zauważa, że największy spadek w tej grupie dochodów, w porównaniu
roku minionego., nastąpił m.in. z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT przez
Urząd Skarbowy. Największy wzrost w tej grupie dochodów, w porównaniu
z 2016 r., nastąpił z tytułu wpływów z dywidendy spółek akcyjnych.
W 2017 roku Kielce otrzymały subwencję ogólną z budżetu państwa
w wysokości ponad 274 min zł i były to środki wyższe niż w 2016 r. o ponad 9
min zł.
Komisja
stwierdza, że plan dochodów z tytułu dotacji celowych
z budżetu państwa został wykonany w 98,0%, tj. w kwocie ponad
234 min zł. W ramach przydzielonych dotacji na zadania własne najwięcej
środków otrzymano na pomoc i politykę społeczną. W ramach przydzielonych
dotacji na zadania zlecone najwięcej środków otrzymano m.in. na wypłatę
świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 5 00+".

Komisja stwierdza wykonanie planu dochodów majątkowych na poziomie
100,1%, co stanowiło kwotę ponad 102 min zł. Największą pozycję
w zestawieniu dochodów majątkowych stanowią tzw. środki europejskie
w kwocie ponad 81 min zł.
Komisja stwierdza wykonanie planu wydatków budżetowych na poziomie
95,0%, co stanowiło kwotę ponad l 268 min zł. Wydatki bieżące wykonano
w 97,2% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 84,3% planu.
Komisja stwierdza, że najwięcej środków wydatkowano na zadania w zakresie
oświaty, transportu i łączności, rodziny oraz pomocy społecznej.
W 2017 roku plan wydatków bieżących w kwocie l 112 min zł
zrealizowano w wysokości l .080 min zł co stanowi 97,2% planu po zmianach.
Najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
co stanowi kwotę prawie 425 min tj., 39,3% struktury wydatków bieżących.
Komisja stwierdza, że wydatki na obsługę długu wyniosły
ponad 18 min zł, co stanowiło l ,7 % całości wydatków bieżących. Pozytywnie
należy
ocenić
fakt,
że
wydatki
bieżące,
choć
były
wyższe
niż w roku poprzednim, ponownie zostały w całości sfinansowane dochodami
bieżącymi, które w roku 2017 wyniosły l 124 441 444,74 zł.
Komisja postuluje dalszą konieczność wprowadzania niezbędnych
i możliwych do realizacji oszczędności w strukturze wydatków bieżących.
Wydatki majątkowe. Komisja stwierdza, że w 2017 r. plan wydatków
majątkowych stanowiących kwotę 223.092.398 zł zrealizowano w wysokości
188 123 278,78 zł co stanowiło 84,3% planu.
Komisja stwierdza, że najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na
działania związane z transportem realizowane przez Zarząd Transportu
Miejskiego i Miejski Zarząd Dróg. Znaczne środki przeznaczono również na
oświatę i wychowanie.
Na inwestycje unijne wydatkowano łącznie 103 167 087,83 zł co stanowi
55% ogółu wydatków majątkowych. Dominowały tu przedsięwzięcia związane
z infrastrukturą komunikacyjną, drogową i oświatową. Natomiast na zadania
inwestycyjne roczne wydatkowano 44 983 095,48 zł. Dotyczyły one m.in.
zakupu nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych,
poprawę
infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowej.
Komisja stwierdza, że samorząd Kielc zamknął rok 2017 deficytem
w wysokości 41 761 252,59. Deficyt ten był o ponad 10 min mniejszy od
deficytu na koniec 2016 roku.
Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów realizacja budżetu dała
dodatni wynik finansowy w wysokości 48 807 905,35 zł.
Komisja stwierdza, że został on osiągnięty kosztem dalszego zadłużania Miasta,
które systematycznie od lat rośnie i na koniec 2017 r. wynosiło 765 417 721,67
zł. W 2017 r. miasto spłaciło ok. 57 min zł zadłużenia, czyli o ponad 36 min zł
więcej niż w planie na dzień 01.01.2017 r. Zaciągnięto jednak kolejne
zobowiązania na kwotę 118 min zł.

Komisja Rewizyjna RM w Kielcach, kierując się kryteriami: legalności,
rzetelności, gospodarności i celowości, pomimo uwag wyrażonych powyżej
opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2017 r.
Powyższa opinia stanowi uzasadnienie wniosku absolutoryjnego. W/w
opinia została przyjęta w głosowaniu wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
Szanowni Państwo. Komisja Rewizyjna rekomenduje Wysokiej Radzie projekt
uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta
Kielc za 2017 rok. Wniosek , o którym mówię przyjęto w głosowaniu jawnym
następującym stosunkiem głosów: za udzieleniem absolutorium - 3 głosy,
przeciwko udzieleniu absolutorium - O głosów, wstrzymujących się - 2 głosy.
Na zakończenie chciałbym podziękować Radnym pracującym w Komisji
Rewizyjnej za pracę na posiedzeniach Komisji podczas przeprowadzanych
kontroli. Podziękowania należą się również pani Elżbiecie Pytel. Komisja
Rewizyjna dostrzega i docenia również pracę pani Skarbnik Barbary Nowak
oraz dyrektora Wojciecha Dudzica.
Rok temu, podczas Sesji absolutoryjnej życzyłem Państwu merytorycznej
dyskusji. I taka ona właśnie była. Chcąc utrzymać ten trend życzę, by dyskusja
która przed nami pod względem merytorycznym była na jeszcze wyższym
poziomie. Dziękuję bardzo.

Do pkt 17
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka przedstawił
Uchwałę Nr 88/1/2018 VIII Składu Orzekającego RIO z dnia 11 czerwca 2018
roku dotyczącą opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
(w załączeniu do protokołu).

Do pkt 18
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zanim przejdziemy do dyskusji, chciałbym Państwa poinformować
(w uzgodnieniu z Konwentem Rady Miasta Kielce), że wystąpienia Klubowe
będą następować w porządku alfabetycznym, natomiast jest propozycja
wprowadzenia ograniczenia czasowego indywidualnych wystąpień do jednego,
pięciominutowego wystąpienia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu uznam, że Rada
wprowadziła takie ograniczenie. Sprzeciwu nie słyszę.
Otwieram dyskusję nad wykonaniem budżetu Miasta Kielce za 2017 rok
w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji
Rewizyjnej.

Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP pani Agata
Woj da
Koleżanki, Koledzy , Szanowni Państwo, Panie Prezydencie.
To wystąpienie będzie trochę innym wystąpieniem, niż to, do których Państwa
przyzwyczailiśmy przez ostatnie kilka lat. W wystąpieniach budżetowych
bardzo precyzyjnie odnosiliśmy się do
zaplanowanych wydatków.
W wystąpieniach absolutoryjnych nie mówiliśmy o rachunkowości, nie
mówiliśmy o księgowości. Staraliśmy się skupić na skutkach, jakie wydatki
i plany realizowane przez Pana Prezydenta mają wpływ na mieszkańców i jaki
mają wpływ na rozwój naszego miasta. Dziś pozwolicie Państwo, że będzie
bardziej globalnie, bardziej przekrojowo co nie znaczy, panie Przewodniczący,
że mniej merytorycznie. A dlaczego? Ponieważ jesteśmy w bardzo wyjątkowym
momencie. Oceniamy jakość zarządzania miastem przez pana Prezydenta
i skuteczność w rozwijaniu Kielc. Tak naprawdę to jest ostatnia okazja przed
jesiennymi wyborami, żeby odnieść się do prowadzonej przez Pana polityki.
A ja jestem głęboko przekonana, że to w ogóle ostatnia okazja, żeby ocenić
Pana działalność po 16 latach rządzenia. Patrząc na kielecki samorząd
pragmatycznie: okiem radnej, politolożki, czy w końcu zaangażowanej
mieszkanki jestem przekonana, że kończy Pan swoją misję kierowania miastem.
I to bez względu na to, jaką decyzję podejmie Pan odnośnie swojej wyborczej
aktywności.
Z takiej perspektywy dzisiaj chcielibyśmy spojrzeć na ostatni rok Pana rządów,
ostatnią kadencję, ale też globalnie na cały okres 16-letniej prezydentury
Wojciecha Lubawskiego.
Pozwoli Pan, Panie Prezydencie na odrobinę refleksji i sentymentu bo ja
dokładnie pamiętam
2002 rok. Pamiętam swój osobisty entuzjazm
spowodowany Pana zwycięstwem. Bo ja wtedy, jako młoda dziewczyna byłam
już aktywnie zaangażowana w pracę całego bloku, który wtedy udzielił Panu
poparcia. Pamiętam, jak cieszyłam się z Pana sukcesu i miałam ogromne
poczucie, że to jest nasz wspólny sukces, który razem wypracowaliśmy. Wtedy
rozpoczął się bez wątpienia ważny okres dla Kielc. Okres wielu zmian,
budowania nowych Kielc. Już wtedy nas Pan nie zaprosił do budowania tego
nowego obrazu Kielc i ja Panie Prezydencie nie mówię o stanowiskach, choć
oczywiście współodpowiedzialność za rządzenie ma swój wymierny efekt. Ale
mówię o takiej wizji i planach, których Pan z czasem coraz mniej konsultował
z tym blokiem, który z Panem współpracował. Mimo tego my bardzo
konsekwentnie i lojalnie przez okres jeszcze kilku kolejnych kadencji

popieraliśmy Pana w wyborach prezydenckich. Co prawda, nie ukrywam, że
z coraz mniejszym entuzjazmem. Ale tak naprawdę w toku tych lat rozpoczął
się okres rządów stowarzyszenia Samorząd 2002, które w moim przekonaniu
dziś stanowi samorządową partię polityczną, która rządzi ratuszem, wszystkimi
podległymi mu jednostkami - właściwie partię, która rządzi miastem. Odcinał
się Pan coraz bardziej od niektórych środowisk, które pana popierały i odcinał
się Pan coraz bardziej od wizji pewnych naszym zdaniem określonych wartości,
które przyświecały nam wszystkim w 2002 roku. Wartości samorządu
otwartego, nowoczesnego. Tak naprawdę nam, naszemu środowisku Platformy
Obywatelskiej fundował Pan coraz większą falę rozczarowań swoją coraz
bardziej zamkniętą postawą, upartymi i naszym zdaniem nietrafionymi
decyzjami także infrastrukturalnymi.
Przez ostatnie kilkanaście lat Kielce się bardzo zmieniły, bez wątpienia na
lepsze. I tylko ktoś, kto ma w sobie bardzo dużo złej woli mógłby stwierdzić, że
Kielce nie wypiękniały, nie poprawiły się infrastrukturalnie, nie poprawiły się
pod względem jakości życia. To jest fakt niezaprzeczalny, bezsprzeczny i na
pewno nie będziemy tego w żadnych swoich wystąpieniach negować.
Podobnie jak inne samorządy czerpaliśmy garściami ze środków na rozwój
infrastruktury. Powstała praktycznie nowa siatka drogowa, poprawiła się
infrastruktura komunikacji publicznej, wypiękniała przestrzeń publiczna. Było
ambitnie, na bogato i z rozmachem. Pytanie zasadnicze: czy było optymalnie,
perspektywicznie i przyjaźnie? Nie. Naszym zdaniem nie. Wszyscy
samorządowcy uczyli się na swoich błędach, wielu natomiast wyciągało
znacznie szybciej dobre wnioski niż my. Przez takie podejście zrealizowano
w Kielcach wiele inwestycji, których negatywne konsekwencje będziemy
odczuwać przez dziesięciolecia. Tak naprawdę dzisiaj mamy rozdzielone
centrum komunikacyjne, dworzec PKS od dworca PKP wybudowaną ruchliwą
ulicą Gosiewskiego. Rzecz, której my dzisiaj nie cofniemy już. Urbaniści do
tego mieli szereg zastrzeżeń natomiast drogowcy za Pana zgodą zrealizowali tą
wizję. Jeśli chodzi o inne decyzje infrastrukturalne, których byliśmy udziałem,
a może niekoniecznie wprost podejmowaliśmy to chociażby ekspresówka przez
centrum naszego miasta. I to jest konsekwencja, która będzie Kielcom
towarzyszyć przez dziesięciolecia. Mamy nowoczesny kampus Uniwersytetu,
który został praktycznie odcięty od miasta. Mamy chaos estetyczny w ścisłym
śródmieściu. Mamy pięknie wyremontowane place, na których naprawdę trzeba
mieszkańcom praktycznie wszystkiego zabraniać żeby utrzymać ich
infrastrukturę. Mamy piękny Rynek ale np. integralnie w części tego Rynku dość

nieestetyczne blaszane budki, w których swoje produkty sprzedają kwiaciarki.
Mamy zabetonowane skwery, mamy ulice ogołocone z drzew. Mamy
nieintuicyjną siatkę połączeń komunikacyjnych i niepraktyczne przystanki. Nie
chronią przed słońcem, nie chronią przed wiatrem, nie chronią przed deszczem;
praktycznie tylko ładnie wyglądają. A to, że postawiliśmy tą siatkę
komunikacyjną za grube pieniądze i za grube miliony tak naprawdę będzie
miało swoje konsekwencje przez następne dziesięciolecia. Mało tego. Okazuje
się dzisiaj, że większość tych przystanków nie jest dostosowana też do potrzeb
osób niepełnosprawnych, niedowidzących i niewidomych. Więc tak naprawdę
mankamenty tej dużo kosztującej inwestycji są tak naprawdę bardzo duże.
Mamy węzeł autobusowy i parking przesiadkowy na Bukówce (pod który
wycięto dziesiątki drzew), który tak naprawdę stoi pusty. Z którego kompletnie
nikt nie korzysta. Mamy ścieżki rowerowe bardziej przyjazne dla samochodów
niż dla rowerów. Mamy stale powiększający się Park Technologiczny, który nie
do końca spełnia swoją rolę bo wysysa aktywność gospodarczą z centrum
miasta. Pieniądze unijne wydawaliśmy szybko ale często bezmyślnie. Po to, by
je wydać. Wiele samorządów środki unijne mądrze inwestowało - my je po
prostu wydawaliśmy. Bo chodziło oto, by jak to często na tej sali mówiono
„unijne" nie przepadły.
Każda władza się zużywa i każda z czasem wpada w syndrom
wyłączności na rację. Od początku urzędowania sprawował Pan swoją funkcję
w sposób dość hermetyczny. Dialog z mieszkańcami nigdy nie był i nadal nie
jest Pana mocną stroną. Pana prezydentura to wiele społecznych konfliktów.
Oczywiście one są nieuniknione; natomiast Pana środowisko ma ogromny
problem z budowaniem kompromisów. Pamiętam jak środowisko społeczników
ze Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje to wy, Panie Prezydencie nazywaliście
szkodnikami. Młodzi, kreatywni ludzie fakt mocno niepokorni dzisiaj są
doradcami wielu samorządów w Polsce i doradzają w rozwoju innych miast. Są
specjalistami. Oni mogli to robić w Kielcach. Tak naprawdę zostali przez tą
postawę z Kielc... . Troszeczkę, troszeczkę czuli się tutaj niepotrzebni. Wiele
formalnych i nieformalnych grup jak Młodzieżowa Rada Miasta,
Stowarzyszenie Mieszkańców ulicy Św. Stanisława Kielecka Kostki czy
Kielecka Platforma Komunikacyjna to są grupy i stowarzyszenia, które powstały
na bazie protestu przeciwko polityce miejskiej. No, bo taki tutaj niestety mamy
klimat. Kto nie z nami ten przeciwko nam. Młodzi bo zbyt aktywni, mieszkańcy
bo nie podobają im się wizje urzędników, aktywiści bo chcą żeby miasto i jego
przestrzeń była przyjazna i dostępna. Bardzo podobnie jest ze środowiskiem

rowerowym. Tak naprawdę to środowisko nie jest dla was partnerem do
rozmów. Budujemy faktycznie coraz więcej infrastruktury rowerowej, ale jej
jakość naprawdę pozostawia wiele do życzenia. I wie to każdy, kto po Kielcach
podróżuje rowerem, a ja jestem taka osobą i przemieszczam się rowerem. Gdy
środowisko i eksperci zgłaszają uwagi to jak ostatnio, z ponad 100 zgłoszonych
państwo przyjmujecie albo bierzecie pod uwagę, uwzględniacie 6 w ogóle z tym
środowiskiem nie rozmawiając. Od lat w Kielcach nie da się wprowadzić
kontraruchu dla rowerów bo uważacie, że jest to niebezpieczne i niezgodne
z prawem, a w wielu miastach to się sprawdza i eksperci wyrażają się na ten
temat bardzo pozytywnie i nie przyniosło to absolutnie żadnego zagrożenia.
Funkcjonują takie rozwiązania i są dobrze oceniane przez drogowców. Nie da
się w Kielcach wprowadzić systemu rowerów miejskich bo to Pan stwierdził, że
„one się często psują i są za drogie". Co prawda, jak zbliża się okres kampanii
wyborczej, jak ostatnio to Państwo testują rowery przed ratuszem na placu
miejskim, a tak naprawdę tego systemu nie ma, nie było i pewnie za Pana
kadencji (no ona się już kończy to pewnością) nie będzie .
Cieszymy się bardzo, że mamy w Kielcach budżet obywatelski i za to Panu
zawsze serdecznie dziękujemy ale przypomnę, że z tym też nie było łatwo.
Przypomnę, jak radni z Pana ugrupowania uważali, że nie po to ludzie wybierają
radnych żeby potem sami decydowali na co mają wydawać pieniądze. I jest
szereg tego typu dowodów na to, że ten dialog Miasta z mieszkańcami naprawdę
pozostawiał wiele do życzenia. Jeżeli ostatnio pokazują się rankingi, w których
w jakości społeczeństwa obywatelskiego na 66 badanych miast Kielce są 44 to
to pokazuje, co tak naprawdę przez te 16 lat wypracowaliśmy. W tym rankingu
owszem też pada taki argument, że kielczanie nie są zbyt aktywni. Tylko
pytanie. Czy to jest efekt, czy to jest przyczyna? Moim zdaniem przyczyną jest
zupełnie coś innego.
Oceniając globalnie te 16 lat nie sposób nie wspomnieć o dwóch
aspektach, które na tej sali rozgrzewały naprawdę duże emocje. Większość
czasu, od kiedy jestem radną najgorętsze dyskusje na tej sali toczyły się
o zarządzanie i przyszłość Korony Kielce. Wiele emocji po obu stronach. Ja nie
chcę tego już roztrząsać natomiast mam w tym kontekście do Pana ogromny żal
o dwie rzeczy. Pierwszą, że właściwie wyraził Pan zgodę, czy aprobatę dla tego,
żeby radnych, którzy mieli wątpliwości, którzy dbali o transparentność
wydawania pieniędzy publicznych pozwolić kibicom i środowisku związanym
z Koroną Kielce szczuć na tych radnych. Pamięta Pan dokładnie wpis
oficjalnego profilu facebookowego o tym, że to radna Zapała chce zabrać

Koronie Kielce pieniądze. Za Pana zgodą to się działo bo to Pana pracownicy,
pana urzędnicy. Panie Prezydencie ! Nie wie pan ile osobistych nieprzyjemności
nas za to spotkało i do dnia dzisiejszego spotyka. Nawet sobie Pan z tego nie
zdaje sprawy. Esemesów, maili, napisów na murach. Nie tylko na murach. To
jest konsekwencja tego typu nieodpowiedzialności! O to do Pana mam ogromny
żal. Drugi żal, który mam do Pana to tolerowanie pewnej bylejakości
w zarządzaniu. W Koronie było wiele nieprawidłowości. Jeżeli nie prawnych to
z pewnością formalnych, które Pan i Rada Nadzorcza akceptowała. Naprawdę,
ja już nie chcę przypominać wszystkich historii związanych z Korona Kielce ale
te wycieczki z reklamówkami pieniędzy, te pijackie awantury, które się zdarzały
bo były takie. Pamiętam o aresztowaniu jednego z działaczy Korony Kielce czy
ta słynna konferencja z Panem w jeansowej koszuli. To się odbijało w polskim,
sportowym świecie, o tym dyskutowano, to pokazywano w kanałach
sportowych, o tym mówili eksperci. Nie o sukcesach, bądź porażkach Korony.
Tylko o tym klimacie, który wokół Korony się wytworzył. I naprawdę bardzo
się cieszę, że mamy to już za sobą i że Korona jest w takim miejscu, w jakim
jest. Ale jestem naprawdę o tym głęboko przekonana, że w dużej mierze dziś
mamy częściowo sprzedane akcje spółki dlatego, że to my wierciliśmy dziurę
w brzuchu i miał Pan już dość żeby na tej sali Zapala, Wojda i inni radni
krytykowali Pana za Koronę Kielce.
Drugim elementem, który na tej sali był bardzo mocno obecny i mam
wrażenie, że jest największą wizją Pana prezydentury było i jest lotnisko. Panie
Prezydencie. Ileż przez te 12 lat, od momentu podjęcia decyzji, o tym, że
lotnisko w Kielcach może powstać naopowiadał Pan bajek to aż trudno zliczyć.
Oczywiście zaczęło się od tego, że winna jest Unia Europejska bo nie znalazły
się środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. A ja przypomnę, że to było
tylko część środków, które miały finansować tą inwestycję. Na całą resztę nie
było pomysłu. Opowiadał Pan o inwestorach z Kanady, o inwestorach z Chin.
W tych Pana opowieściach zawsze brakowało jednego — konkretów. Nigdy (albo
przynajmniej ja nie słyszałam, a jestem dość, nawet zanim zostałam radną dość
bacznym obserwatorem życia publicznego) nie przedstawił Pan żadnej mapy
drogowej dojścia do realizacji tej inwestycji. Owszem, było dużo o szansach dla
Kielc, kluczowym znaczeniu tego projektu dla całego regionu. Zgoda. Ale nigdy
nie pojawiły się konkrety. A jak się Panie Prezydencie sprawuje władzę to
oprócz marzeń trzeba mieć umiejętność przekuwania ich w konkrety. Ratunkiem
dla tego przedsięwzięcia miało być przekonanie rządu Prawa i Sprawiedliwości
do lokalizacji w Obicach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oczywiście, no

wiemy, że znów bez powodzenia. I ja miałam nadzieję, że w tym momencie
przyjdzie taka refleksja, że jakoś Pan zweryfikuje te swoje plany i wizje.
Natomiast (ja przytoczę) mnie szczerze mówiąc trochę zirytowała
i rozśmieszyła wypowiedź z września ubiegłego roku kiedy wiedzieliśmy już,
gdzie powstanie Centralny Port Komunikacyjny Pana wypowiedź jeśli chodzi
o plan B dla Obie: „absolutnie jest możliwość wybudowania Portu
Regionalnego. Jest możliwość wybudowania portu towarowego, jest możliwość
wybudowania portu wojskowego. Jest bardzo wiele wersji i my rozmawiamy na
ten temat". To ja się dziś pytam Panie Prezydencie, tak na serio się pytam.
Jakich wersji, jakich możliwości i z kim Państwo rozmawiacie? Najwyższy czas
żeby Pan się po 12 latach z tej obietnicy rozliczył i sposobu jej realizacji.
Interesują nas konkrety. Jeżeli ich nie ma albo nigdy nie było, to po prostu warto
się przyznać, że coś nam się po prostu nie udało.
Najważniejszym wyznacznikiem Pana rządów jest jakość życia
mieszkańców, stan infrastruktury ale też klimat panujący w mieście. W każdym
z tych aspektów my dostrzegamy i dostrzegaliśmy wiele zaniedbań, czasem
nawet złą wolę. Warto jednak zwrócić uwagę na to jak przez te dziesiątki lat
budowaliśmy markę Kielc postrzeganie naszego miasta. Nie chcę wymieniać
wszystkich wpadek, które nam Państwo, Pan osobiście zafundowali bo chyba
szkoda też czasu, żebyśmy to ponownie sobie przypominali. Przypomnę tylko
Państwu, że byliśmy bohaterami wielu niemów, śmiano się z bardzo
kuriozalnych decyzji, odpowiedzi. Ale niestety było też na poważnie. Było na
poważnie wtedy, jak na Rynku stanęła wystawa, która szkalowała mniejszości
seksualne. I wtedy OK. Państwo - nic się nie stało. Ale proszę sobie wyobrazić
podobną sytuację, że na tym Rynku, naszym kieleckim stanęła by wystawa,
która informowała by o tym, że osoby czarnoskóre roznoszą zaraźliwe choroby.
Społeczność romska to złodzieje. Dokładnie, analogicznie taki sam mechanizm.
Czy wtedy też Państwo mówilibyście, że nic się nie stało? A to za Pana
przyzwoleniem i za Pana zgodą. Ja nie mówię o cenzurze. Ja mówię o zupełnie
racjonalnych decyzjach i pozwalaniu na rzeczy absurdalne. I to tez odbiło się
echem w całej Polsce.
Chciałabym jednak bardziej zwrócić uwagę na działania wieloletnie,
promocyjne naszego miasta i na to, co powinno się nazywać strategią
w budowaniu wizerunku. Pamiętamy, że najpierw przez wiele lat mówił Pan,
że promocja i wydział promocji jest niepotrzebny bo to tylko sposób na
wyciąganie pieniędzy. Potem Pan ten wydział promocji powołał, choć wszyscy
wiemy, że nietrafione decyzje personalne spowodowały, że tam się niewiele

działo i zamiast zmienić osobę, która kieruje tym wydziałem Pan znowu ten
wydział zlikwidował. Fakt, że od bodajże roku mamy powołany wydział
promocji, na czele którego stoi pan dyrektor Sobolewski. Natomiast szkoda, że
przez te wszystkie lata, kiedy inne samorządy budowały swoją markę, budowały
strategie (i to nie takie do szuflady) to Kielce trochę przespały ten okres. My
dostrzegamy zmianę, która teraz w kontekście zarządzania promocją się dzieje
ale mamy wciąż wrażenie, że ciągle brakuje wizji i jest sporo takich
nietrafionych decyzji. Albo może nie decyzji nawet samego wydziału promocji
tylko narzuconych z różnych względów. Tak jak w przypadku tej medialnej
zawieruchy z Panem prezesem Kurskim, który do nas przyjeżdża, obiecuje
ambitne wydarzenie muzyczne. No my robimy to drugie Opole, w końcu go nie
robimy. Robimy koncert na Kadzielni, jakich w tym okresie wakacyjnym było
kilkadziesiąt w Polsce. Tego typu koncertów i tego typu artystów. Żaden
wyznacznik. I co dostajemy po roku? Po tych ogromnych zapowiedziach? Nie
będzie to wielkie, ambitne wydarzenie muzyczne z muzyka alternatywną tylko
odbędzie się festiwal muzyki tanecznej, na którym wystąpi Sławomir i Bayer
Fuli. To są ambicje miasta wojewódzkiego. Jak Państwu się to podoba, to trzeba
było do Miedzianej Góry jechać trzy tygodnie temu. Tam wystąpił Bayer Fuli.
To są ambicje miasta wojewódzkiego. Naprawdę Panie Prezydencie
oczekiwaliśmy zdecydowanie więcej. Jeżeli naszą największą ambicją robienia
polityki kulturalnej i artystycznej jest spektakl „Wódz" i na to wydajemy 100
tyś. zł to Panie Prezydencie ja wiem, że jest 100 -lecie Niepodległości ale ja
byłam na tym spektaklu. I to nie będzie nasz żaden produkt, który będzie jeździł
po Polsce i będzie reklamował Kielce. Bo to jest po prostu słabe artystycznie. To
jest po prostu słabe. Jeśli naszym towarem marketingowym ma być festiwal
Alleluja Happy Day... . Nie, to jest nisza. To nie będzie towar eksportowy, który
zostanie dostrzeżony w Polsce. Po prostu nie ma na to najmniejszej szansy.
Muszę przyznać, że jedyną rzeczą, która w jakiś sposób spełniała te standardy
były oratoria Piotra Rubika. Czy Pana autorski pomysł, czy doradców - to był
być może nie trafiający w mój gust ale artystyczny projekt, który był ambitny
i stanowił jakiś wyróżnik na mapie Polski. Już nie mówię o może nie
blokowaniu (nie chciałabym użyć tych słów) ale o małej przychylności dla
zewnętrznych inicjatyw kulturalnych. Mam na myśli festiwal Masscode, który
się nie odbył bo nie było chęci pomocy tej inicjatywie.
Często my tu na tej sali pod różnym kątem pewnych wskaźników Kielc
porównujemy nas do innych samorządów. Mówimy o Rzeszowie, jeśli chodzi
o rzeczy gospodarcze. I Pan wtedy mówi (zupełnie słusznie też), że Rzeszów to

trochę inna bajka bo jest Dolina Lotnicza, inne uwarunkowania. Jeśli chodzi
o pewne rzeczy promocyjne mówimy o Krakowie, mówimy o Warszawie,
mówimy o Wrocławiu. Też trochę trudno porównać no bo ja też rozumiem, że
w innym miejscu i z innymi możliwościami, perspektywami te miasta
wystartowały i realizują swoją politykę. Ale chciałam powiedzieć o jednym
mieście, o którym Państwo się pewnie nie spodziewają i też nie bez kozery ja
mam na sobie dzisiaj tą koszulkę miasta Częstochowa. Radzę Państwu
poobserwować, jak Częstochowa (może się Pan uśmiechać ale naprawdę warto
to obserwować) robi swoja promocję. A im jest znacznie trudniej, niż nam.
Znacznie trudniej, bo mają Jasną Górę i to ich klasyfikuje już w takiej turystyce
tylko i wyłącznie pielgrzymkowej. A tak naprawdę oni podjęli szereg bardzo
profesjonalnych działań. To jest miasto trochę większe, niż Kielce. Natomiast
nie miasto wojewódzkie bo oczywiście nie są województwem już. Miasto ponad
200 tysięcy mieszkańców posiada. Obiektywnie miasto brzydsze, niż Kielce.
Nie tak urokliwe, jak Kielce. Miasto, które nie wykorzystało tak mocno
funduszy unijnych na infrastrukturę pewnie właśnie z racji tego, że nie są
miastem wojewódzkim ale miasto, które ma odwagę robić fajną, profesjonalną
promocję.
Nowy system identyfikacji wizualnej - to czego my przez 16 lat się nie
dorobiliśmy. Nie chodzi o herb. Chodzi o spójny system identyfikacji wizualnej.
Częstochowa to ma, zrobiła to bodajże w ubiegłym roku. I piękne wydarzenia
artystyczne. Pewnie Panu też przypadły by do gustu. W zeszłym roku na dzień
samorządu terytorialnego koncert „Trzy dźwięki Komedy". Bo gdzieś doszukali
się, że Komeda przez kilka lat jako dzieciak mieszkał w Częstochowie. Zrobili
cudowne wydarzenie jazzowo-artystyczne. Świetne, spodobało by się Panu.
Znam Pana gust muzyczny. Artyści naprawdę ze światowej półki, którzy
autorsko interpretowali muzykę Krzysztofa Komedy. Mazolewski, Możdżer,
Rójek, Sadowska. Nazwiska naprawdę z pierwszych stron gazet. I ten koncert
zgromadził tłumy mieszkańców. Ambitne wydarzenie artystyczne. Nie Bayer
Fuli i Sławomir. Ambitne wydarzenie artystyczne bo taką misję ma samorząd
z pieniędzy publicznych. Taką misję powinna mieć telewizja publiczna. Mało
tego. Wszystkie branżowe media muzyczne o tym koncercie się rozpisywały.
Nie pierwszy i nie jedyny taki koncert. W tym roku koncert PULS poświęcony
Halinie Poświatowskiej. Bo jest stulecie uzyskania przez Polki praw
wyborczych. Cudowny koncert. Postanowiłam nie czytać, nie słuchać, pojechać.
Byłam, jestem wzruszona, jestem po naprawdę wielkim wrażeniem. Świetny
spektakl muzyczno-taneczny. Wojtek Waglewski, Renata Przemyk, Monika

Bródka na rzecz Częstochowy. Naprawdę warto, warto popatrzeć. Oprócz tego
oczywiście Częstochowa: system rowerów miejskich funkcjonuje. Można
Częstochowę zwiedzać rowerami. I prekursor w samorządowym programie in
vitro. Oni mieli program in vitro jak jeszcze był krajowy program. W tym
momencie rozpoczęli trzecią „trzylatkę". Już dwadzieścia troje dzieciaków się
urodziło, czternaście jest w drodze. Robią to z powodzeniem i to jest świetny
przykład budowania klimatu. Warto patrzeć na tych, którzy też nie mieli łatwo
jak Kielce, a potrafią robić cos fantastycznego.
Panie Prezydencie. Trudno w krótkim wystąpieniu ocenić te szesnaście
lat. Wiem, że padło z mojej strony wiele gorzkich słów w stosunku do Pana
i pana administracji ale to nie są złośliwe słowa. To nie są złośliwe słowa,
proszę mi wierzyć. To, że niejednokrotnie się różnimy nie znaczy, że nie
potrafię Pana szanować i doceniać Pana wysiłku. Szanuję i doceniam. Różnimy
się. Mamy inną wizję. Ja mam wrażenie, że to czas, żeby Kielce były
samorządem nowoczesnym. Także w tym kontekście będziemy dzisiaj
głosowali nad absolutorium i oceniali poprzedni rok Pana działalności, cztery
lata i szesnaście lat. Dziękuję bardzo.
Przedstawiciel Klubu Radnych Polskiego Ludowego pan Grzegorz Świercz
Szanowny Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy Radni, Szanowni Goście.
Dzisiejsza sesja absolutoryjna winna być
przede wszystkim czasem
podsumowań stanu faktycznego finansów naszego miasta w stosunku do roku
mijającego jak również w perspektywie budżetu, który przyjdzie już nowej
radzie Miasta zatwierdzić jak i realizować. W dzisiejszym, krótkim wystąpieniu
nie będę skupiał się na danych, które dla wszystkich zainteresowanych są
dostępne na stronach internetowych oraz zostały przedstawione przez Panią
Skarbnik. Chciałbym jednak korzystając z nich zwrócić uwagę na kilka
aspektów, które mnie przekonują do określonego głosowania, które będzie za
chwilę. Zaczynając od dochodów budżetowych należy stwierdzić, że poziom
realizacji dochodów w stosunku do lat ubiegłych poprawił się w ujęciu
procentowym, jak i kwotowym co należy ocenić pozytywnie. W dochodach
budżetowych nastąpił wzrost o 3,1 % dochodów własnych w stosunku do
poprzedniego roku. Jednak niepokojący może okazać się spadek wpływów
pozostałych dochodów własnych. Przykładem niech będzie niezrozumiały
analitycznie spadek m.in. z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji
miejskiej o 3 628 096, 23 zł.

Spadek podatków i opłat w stosunku do poprzedniego roku zauważalny
jest po analizie wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
Aczkolwiek jest to uzasadnione zmianami prawnymi wprowadzającymi
zwolnienia ustawowe. Pozytywnie należy ocenić wprowadzone zmiany, które
doprowadziły do efektywnego pozyskiwania podatku od osób fizycznych.
Pozytywnie należy ocenić prawidłowo oszacowane plany na podatek
dochodowy, który jest głównym źródłem dochodów miasta i jego wzrost
w stosunku do 2016 roku. Jednakże, nie powinien umknąć naszej uwadze
spadek pozostałych dochodów własnych w stosunku do poprzedniego roku,
w tym wspomniany już spadek dochodów z komunikacji miejskiej i wpływu
z najmu. Należy zwrócić uwagę na wzrost zaległości w dochodach
budżetowych w porównaniu z rokiem 2016.
Analizując dochody majątkowe należy zauważyć wykonanie planu
w 100,10 % ale zmiana budżetu poprzez jego zmniejszenie wynosiła aż 18,9%.
Należy zwrócić również uwagę na tylko 47% wykonanie planu sprzedaży
nieruchomości komunalnych. Nie otrzymano w pełni środkowe, na realizację
programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii
Europejskiej. I tak, w dochodach majątkowych zaksięgowano wpływy środków
z Unii Europejskiej na rozwój komunikacji miejskiej w wysokości 78,3
realizowanego planu.
Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe to warto przeanalizować zarówno
wydatki bieżące, wydatki majątkowe, jak i zadłużenie miasta. Plan wydatków
bieżących nie został w pełni wykonany ze względu na ich realizację w okresie
późniejszym. Należy wziąć pod uwagę możliwość ograniczenia poziomu
wydatków bieżących. Dobrym kierunkiem jest racjonalizacja wydatków
budżetowych, ograniczenia kosztów obsługi oraz działania optymalizacyjne.
Realizacja planu wydatków majątkowych na poziomie 84,3% świadczy
o wykonaniu wielu inwestycji na poziomie połowicznym. Należy pamiętać, że
szybkość realizacji inwestycji na zadania komunikacyjne, mające na celu
poprawę infrastruktury zarówno pieszej, komunikacyjnej, zbiorowej,
samochodowej, jak i rowerowej powinny być priorytetem w naszym mieście,
a powody opóźnień powinny mieć racjonalne wytłumaczenie.
Pozytywnie należy ocenić spłaty rat kredytów i pożyczek w zaplanowanej
wysokości. Pamiętać należy jednak o sukcesywnym zwiększeniu dochodów

miasta oraz odpowiedniej windykacji swoich należności, aby zadłużenie miasta
spadło w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do dochodów.
Reasumując powyższą krótką analizę należy pogratulować Panu
Prezydentowi i Pani Skarbnik, która w sposób bardzo inteligentny prowadzi
politykę księgową naszego miasta. Zarazem należy zwrócić uwagę na
niebezpieczeństwa w przedstawionym budżecie, które w perspektywie mogą
być niebezpieczne dla jego utrzymania. Jednak skupiając się na czystej
merytoryce przedstawionej w materiach przesłanych dla radnych do analizy nie
widzę merytorycznego powodu, aby głosować przeciw temu budżetowi. Dlatego
też, mój głos będzie głosem wstrzymującym się. Dziękuję.
Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech
Lubawski pan Witold Borowiec
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Pani Skarbnik, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo. W imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe
Wojciech Lubawski chciałbym Państwu przekazać kilka najważniejszych
informacji charakteryzujących budżet miasta na 2017 rok. Zgodne
z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w 2017 roku nastąpiło przyspieszenie
wzrostu gospodarczego Polski. Polityka państwa
w zakresie finansów
publicznych w większości gałęzi gospodarki kraju zanotowała większy niż
planowano wzrost. Na tym tle w naszym mieście podejmowane były działania
związane głównie z wykorzystaniem środków unijnych z drugiej perspektywy
finansowej na lata 2014 - 2020.
Tak się proszę Państwa składa, że obecny z nami tu, na tej sali urzędujący
Prezydent Wojciech Lubawski od pierwszych dni w swojej prawie
szesnastoletniej prezydenturze podejmował się trudnych wyzwań, aby
wykorzystać dostępne środki unijne do realizacji wielu ważnych inwestycji.
Pierwsza perspektywa ( i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości)
zmieniła oblicze naszego miasta we wszystkich obszarach życia mieszkańców
takich jak: komunikacja, infrastruktura drogowa, wodno-kanalizacyjna, baza
sportowa, rekreacyjna czy też szeroko rozumiana opieka społeczna. Bieżąca
perspektywa unijna niesie za sobą kolejne wyzwania. Ale także na pewno
kolejną szansę na zmiany.
W 2017 roku wydatki majątkowe miasta stanowiły 15% wydatków
ogółem wyniosły ponad 188 000 000 zł. Plan rzeczywiście nie został wykonany
ale zmieniło się otoczenie, na którym bazowano. Największy udział

w inwestycjach bo 56% ogółu mają już tradycyjnie wydatki na transport
i łączność. Rozpoczęto realizację bardzo ważnych inwestycji drogowych; do
pozostałych inwestycji przygotowano dokumentację projektową wraz
z niezbędnymi pozwoleniami.
W bieżącym roku obserwujemy skutek działań podjętych w 2017 roku.
Zadania bieżące objęły ponad 85% wydatków ogółem. Realizowano je w taki
sposób w jaki pozwalały możliwości finansowe miasta. Przyzwyczailiśmy się
już do określonego poziomu jakości wykonywanych zadań. Dlatego, co jest
zrozumiałe wymagania mieszkańców rosną. Trzeba jednak pamiętać, że środki
na zadania bieżące są ograniczone poprzez poziom dostępnych dochodów
bieżących.
Przedstawiony przez Panią Skarbnik układ zadaniowy wydatków informuje nas
w szczegółach, na jakie zadania wydajemy najwięcej środków finansowych
i jaki jest cel ponoszenia tych wydatków. To dobrze, że przyzwyczailiśmy
mieszkańców do takiej prezentacji budżetu miasta, który w sposób przejrzysty
tłumaczy wydatki miasta.
Dochody budżetu miasta w 2017 roku sap rowie o 100 000 000 zł wyższe
od dochodów w 2016 roku. Na wzrost zwiększenia dochodów przyczyniły się
większe wpływy z podatku dochodowego. Wpływy z innych tytułów niewiele
odbiegały od poziomu w 2016 roku. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe to
największy udział w nich bo 80 % miały płatności z budżetu europejskiego i, jak
wcześniej wspomniałem jest to w skutek aktywności władz miasta
w pozyskiwaniu środków unijnych.
Deficyt 2017 roku był niższy niż zaplanowano i wyniósł niecałe
42 000 000 zł. Miasto zanotowało również dodatni wynik budżetu. Zadłużenie
Kielc w porównaniu z początkiem roku wzrosło o ponad 65 000 000 zł ale to ma
związek z realizacją wielu unijnych inwestycji.
Na koniec chciałby dodać, że po raz kolejny firma ratingowa Fitch
podtrzymała stabilną perspektywę dla Kielc doceniając w ten sposób dobre
wyniki operacyjne oraz umiejętne zarządzanie długiem miasta. Jak
wspomniałem na początku płynność finansowa miasta nie była zagrożona
i efektywnie zostały wykorzystane środku budżetowe. Zadłużenie miasta jest
kontrolowane i obsługiwane zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Wniosek o udzielenie samorządowego absolutorium został sformułowany
i przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a wcześniej wraz
z opinią z wykonania budżetu na rok 2017 został zaprezentowany i przyjęty
w głosowaniu większością przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kielce.
Wniosek uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Jednoznacznie wynika z niej, że Prezydent Kielc Pan Wojciech Lubawski
w pełni zasługuje na udzielenie absolutorium za 2017 rok. Panie Prezydencie.
Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski będzie w całości głosowało za
udzieleniem Panu absolutorium z wykonania budżetu naszego miasta za 2017
rok. Dziękuję za uwagę.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości pan Jarosław
Kary ś
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni
Goście!
Dzisiejsza Sesja stanowi formalne zamknięcie roku 2017. Zadaniem radnych
jest ocena działań Prezydenta związanych z wykonaniem Budżetu Miasta za rok
2017. To właśnie na tej Sesji zadecydujemy o udzieleniu Prezydentowi Miasta
absolutorium. Ta ocena i związana z nią decyzja wymagała jak co roku
zapoznania się radnych z dokumentami, które obrazują pracę Prezydenta w roku
2017. Pragnąc właściwie ocenić te działania poddaliśmy analizie m.in. takie
dokumenty jak: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2017 rok,
Informację o stanie mienia komunalnego, Opinię Niezależnego Biegłego
Rewidenta przygotowaną dla Rady Miasta Kielce, Opinię Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kielce o wykonaniu budżetu, a także opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Szanowni Państwo. Bez wątpienia należy stwierdzić, że wszystkie
ustawowe zadania obowiązkowe ale i te nieobowiązkowe wykonane z myślą
o mieszkańcach Kielc zostały zrealizowane. Wydatki ponoszone były w sposób
przemyślany, oszczędnie i na miarę możliwości Kielc.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu miasta w roku 2017
przedstawiła nam Pani Skarbnik Barbara Nowak. Liczby przedstawiające
gospodarowanie finansami miasta, realizację założonych planów wreszcie
wykonanie uchwalonego budżetu są jednoznaczne i nie ma tu miejsca na
dowolność interpretacji. Budżet za rok 2017 został zrealizowany precyzyjnie nie
pozostawiając wątpliwości co do profesjonalizmu odpowiedzialnych służb

i poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. Jako Rada od
Prezydenta wymagamy dokładnie tego: wykonania postawionych przez nas
zadań, poprawnego i dokładnego zrealizowania budżetu Miasta.
Wszyscy obecni na tej sali mieli możliwość zapoznania się z danymi
obrazującymi wykonanie budżetu za rok 2017. Nie będę więc powtarzał
kolejnych rzędów cyfr obrazujących budżet miasta i jego wykonanie. Pozwolę
sobie natomiast w imieniu reprezentowanego przeze mnie Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości przypomnieć kilka ważnych faktów, które zobrazują
rok ubiegły. W Promniku zakończono realizację projektu pod nazwą "Budowa
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego".
To jedna z najnowocześniejszych inwestycji tego typu w Polsce. 2017 był
kolejnym rokiem pomyślnym dla Kieleckiego Parku Technologicznego.
Zrealizowano właściwie wszystkie zadania, które były przed nim postawione.
Między innymi należy wspomnieć, że Park otrzymał 4 min zł unijnego
dofinansowania na uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje. To był także
dobry, choć być może trudny rok dla Targów Kielce. Targi Kielce są dziś
drugim pod względem osiąganych wyników ośrodkiem wystawienniczym
w Europie Środkowo-Wschodniej. W grudniu Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
rozpoczął wykup nieruchomości, w okolicach skrzyżowania ulicy Radomskiej
z Szybowcową. Był to element przygotowania do kolejnej ważnej i dużej
inwestycji. Chodzi o kompleksową przebudowę ulicy Zagnańskiej na odcinku
od węzła Skrzetle do granic miasta i ulicy Witosa. W listopadzie podpisano
umowę o dofinansowanie projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia
Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego".
Inwestycja o wartości przeszło 44 000 000 zł powstanie przy ul. Łódzkiej.
Zostanie dofinansowana z Unii Europejskiej. I wreszcie moim zdaniem
najważniejsze przedsięwzięcie, które swój faktyczny początek miało w tym
roku, 2017. Centralne Laboratorium Głównego Urzędu Miar. To właśnie
lokalizacja zaproponowana przez nasze miasto zdobyła największe uznanie i to
właśnie u nas powstanie jedna z najnowocześniejszych placówek
badawczych, która niewątpliwie przyczyni się do rozwoju naukowotechnologicznego nie tylko Kielc ale całego regionu.
Nie mogę też nie wspomnieć o takich inwestycjach jak zakup
w minionym roku 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej
normę Euro 6 (tu jednak będą liczby) - 55 965 000 zł, budowa nowego
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania

ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową do Ronda Czwartaków - 21 212 572,08 zł,
budowa zespołu boisk sportowych
wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach tj. ponad 2 000 000 złotych, budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Kielcach - l 143
121,03 zł, rozbudowa i przebudowa Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach,
przy ul. Piekoszowskiej - l 532 312,43 zł, rozbudowa budynku przy ul.
Krakowskiej 360 na potrzeby statutowej działalności Krajowego Towarzystwa
Autyzmu Oddział w Kielcach - l 907 719,90 zł, rozbudowa ul. Łopuszniańskiej
w Kielcach - 3 955 123,57 zł, budowa ul. Górniczej w Kielcach - l 975 614,40
zł, budowa centrum komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla
Pasażerów l 450 000,00 zł, przebudowa ul. Szczepaniaka w Kielcach - l 350
442,14 zł, budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku
skrzyżowania ulic Zagnańskiej i Witosa - l 146 278,67 zł, rozbudowa
i doposażenie obiektów MOSiR w_związku z organizacją Mistrzostw Europy
U-21 w piłce nożnej. Ta rozbudowa i doposażenie dotyczyła Zespołu Obiektów
Sportowych przy ul. Ściegiennego, Stadionu Piłkarski przy ul. Szczepaniaka,
boiska przy ul. Kusocińskiego, Zespołu Obiektów Sportowych przy ul.
Drogosza, Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej. Całość to jest
l 133 166,31 zł.
To tylko niektóre z realizowanych w roku ubiegłym inwestycji dające
jednak obraz różnorodności i skali tego co było realizowane w naszym mieście.
Kończąc nie mogę też nie wspomnieć, że w roku 2017 Kielce zajęły czwarte
miejsce w rankingu pisma samorządu Samorząd Terytorialny "Wspólnota".
Według wyżej wymienionego pisma Kielce są jednym z bardziej przyjaznych
miast wojewódzkich pod względem podatkowym. A Fitch Ratings - jedna
z najbardziej renomowanych na świecie firm, która ocenia instytucje finansowe,
przedsiębiorstwa, państwa, potwierdził międzynarodowe, długoterminowe,
krajowe ratingi dla Kielc dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na
poziomie „BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+". To
bardzo dobra ocena.
Na koniec retoryczne pytanie: czy można było zrobić więcej i lepiej?
Tak, z pewnością zawsze można zrobić coś lepiej ale nawet ta niewielka ilość
przedstawionych przeze mnie informacji świadczy o tym, że praca wykonana
przez Prezydenta Miasta Wojciecha Lubawskiego i kierowany przez niego
zespół została wykonana profesjonalnie i w sposób, który gwarantuje, że miasto
nadal będzie się rozwijać.

Dlatego też Radni Klubu „Prawa i Sprawiedliwości" zagłosują w całości za
udzieleniem Prezydentowi Miasta Kielce Wojciechowi Lubawskiemu
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Kielce za rok 2017. Dziękuję
Państwu.
Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej pan
Marcin Chłodnicki
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Radni Sojuszu
Lewicy Demokratycznej zagłosują przeciwko udzieleniu absolutorium
Prezydentowi. Jest mundial więc ujmę to obrazowo tak: Panie Prezydencie
czerwona kartka po prostu. Dlaczego? Dlatego tak zrobimy, że traktujemy
procedowanie tej uchwały nie tylko jako matematyczne stwierdzenie zgodności
tabel w Exelu ale również jako podsumowanie ubiegłego roku. Nie będę się
cofał aż do 2002 ale zatrzymam się przy tym ostatnim bo to już jest
wystarczające do tego, żeby tę czerwona kartkę wystawić. Traktujemy to także
jako ocenę efektywności wydatkowania tych pieniędzy i wpływu ich na
zarządzanie budżetem i wpływu na rozwój miasta. Cały czas brakuje w mojej
ocenie i naszego Klubu nowoczesności i uczciwości w naszym samorządzie. I za
to obarczamy odpowiedzialnością właśnie Prezydenta. Brakuje nam
oszczędzania na zbędnych wydatkach, brakuje nam ograniczania długu, brakuje
nam troski o zapomniane osiedla i peryferia miasta. Przede wszystkim brakuje
dialogu z mieszkańcami przy ustalaniu tego budżetu. Można by tak wymieniać
długo. Zresztą pierwsze wystąpienie klubowe Koleżanki Agaty chyba
wyczerpało już najgorsze, że tak powiem wpadki pana Prezydenta. Ale Pan też
wie zapewne, gdzie jesteśmy w rankingach. W większości rankingów, tak?
Dotyczących czy gospodarki, czy jakości życia, czy ostatnio pojawiły się
rankingi dotyczące obywatelskości Kielc, czy nawet ostatnio był ranking
innowacyjności samorządów, gdzie Prezydent Częstochowy (chociażby) odebrał
nagrodę za najbardziej innowacyjny samorząd i miasto. I w tym wszystkim
gdzieś jesteśmy na szarym końcu i to w ogólnej mierze pokazuje obraz sytuacji,
w jakiej się znajdujemy. Opinia Izby bo trzeba o tym powiedzieć. Jest
pozytywna tylko opinia Izby to jest matematyka, tak? W której mają zgadzać się
cyfry. Miasto dla nas to nie tylko cyfry. Miasto dla nas to przede wszystkim
konkretne sprawy, problemy. A te najważniejsze nie były rozwiązywane tym
budżetem ostatniego roku. Budżet to nie tylko rachunkowość. Budżet to
zaspokajanie właśnie potrzeb miasta, mieszkańców. A nade wszystko w dialogu
z tymi mieszkańcami i tego brakuje.

W imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej mogę
natomiast wyrazić nasz szacunek dla urzędników, kierowników jednostek
Urzędu Miasta za realizacje tego budżetu bo to oczywiście na Was, Szanowni
Państwo spoczywa trud dotrzymywania tej dyscypliny i realizacji wytyczonych
przez Prezydenta celów. A jest to jednak praca, w której należy się szacunek.
Panie Prezydencie. Liczę, że... . Już kończę nie będę tego przedłużał. To już
chyba jest jasne, nasze stanowisko w tej sprawie. Natomiast liczę, że te uwagi
opozycji przyjmie Pan z należyta refleksją, nie utonie Pan w zachwytach, które
były wygłoszone przez przedstawiciela i PiS-u i Pańskiego ugrupowania. Tylko,
że przyjmie to pan z refleksją i się z należytym szacunkiem również do tego
odniesie. Tego bym oczekiwał. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo. Patrząc na czerwoną kartkę czasami warto skorzystać
z systemu Watch co pokazał wczorajszy mecz Niemców na Mistrzostwach
Świata.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Czuję się w obowiązku zabrać głos z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że
chciałem poinformować, że Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała
wszystkie uchwały związane z absolutorium pozytywnie. I druga rzecz, która
mnie pobudziła do tego, żeby zabrać głos jednak mimo wszystko. Bo
rozumiem, że wystąpienia klubowe każdego Klubu są wystarczająca oceną tego
co dzisiaj na sali. A mianowicie: udzielenie absolutorium jest za rok 2017 i to
nie jest związane z opinią polityczną działania pana Prezydenta. Co do tego nie
ma cienia wątpliwości. Druga rzecz. Pomylenie z poplątaniem jeśli mówimy
o tym. A przynajmniej tak w pierwszym wystąpieniu usłyszałem, że to jest
ocena Pana Prezydenta za całe szesnaście lat. Proszę Państwa. Co cztery lata
ocena Pana Prezydenta zajmują się mieszkańcy tego miasta. I co cztery lata,
przez szesnaście lat jak do tej pory ocena była jednoznacznie pozytywna. Już nie
mówię o tym, że to nie dotyczy nawet kadencji tylko dotyczy dzisiejsze
spotkanie roku 2017. Oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania i do
wyrażania swojej opinii ale nie usłyszałem merytorycznej oceny jeśli chodzi
0 wykonanie budżetu za 2017 rok w wielu wystąpieniach klubowych.
1 ubolewam nad tym, bo tak naprawdę my powinniśmy merytorycznie
rozmawiać o tym co się działo w 2017 roku i jak zmienialiśmy na Pana
Prezydenta wniosek budżet 2017 roku. I tyle. Emocji nie chce wzbudzać ale

uważam, że to powinno stanowić uczciwą grę. Bo tutaj też była mowa o tym,
że było wiele nieuczciwości ze strony Pana Prezydenta. To jest krzywdząca
ocena i z nią się absolutnie nie zgadzamy.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś
No cóż. Chciałoby się skwitować tylko jednym słowem: wybory się zbliżają.
Stąd nie dziwi mnie chyba wypowiedź pani radnej Agaty Wojdy, która
oczywiście jak zwykle błyskotliwie i z dużym zadęciem trochę (można tak
powiedzieć) wypowiedziała swoje kwestie. Natomiast, najmniej tam było
mowy o budżecie 2017 roku. Rozumiem, pani Radna, że musimy to
podsumowywać, musimy tutaj pokazać się. Być może rzeczywiście niektórzy
z nas już na tej sali nie będą mieli możliwości (znaczy do końca kadencji
rozumiemy, po końcu kadencji) występować. No, ale szanujmy się. Musimy to
chyba zrobić w ten sposób, że oceniamy to, co mamy ocenić na Sesji, czyli
budżet za rok 2017. A w Pani wypowiedzi chyba tego było najmniej. To po
pierwsze. Nie dziwi też wypowiedź pan Radnego Chłodnickiego, który... . No,
już nie mogę powiedzieć, że była to błyskotliwa wypowiedź. Raczej nie
merytoryczna i czysto polityczna i to martwi. To tyle, dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Odniosę się krótko do tego że, jak powiedział pan Karyś „wybory się
rozpoczęły". Wybory się rozpoczęły na dobre od kilku tygodni w Platformie
Obywatelskiej, o czym świadczą bilbordy mojego imiennika, jak to już oczekuje
na ogromne zmiany. I dała temu dzisiaj wyraz Jego koleżanka partyjna, która
w sposób nieuprawniony kompletnie oceniła szesnastolecie Prezydenta. Tak się
nie robi. Dzisiaj mamy merytorycznie ocenić budżet i na tym się należało
skupić, a Pani rozpoczęła walkę o byt Platformy, która w sondażach ma coraz
bardziej kiepsko. Pan Chłodnicki mówi, że Panu Prezydentowi brakło
nowoczesności i uczciwości. Pan powie, co Pan Lubawski ukradł. Bo wie Pan
słowo „nieuczciwość" to jest bardzo ogólne słowo. Nie wiem, co Pan ma na
myśli. Na Pana miejscu bym przeprosił Pana Prezydenta ponieważ Pan nie ma
takich uprawnień, żeby w ten sposób mówić. Pan nie uzasadnił nieuczciwości.
Można mieć nie nowoczesny garnitur, można być nieuczciwym w stosunku do
żony. Ale wie Pan. To jest tak jak z tym pijakiem, co przyszedł i żona mówi:
jesteś pijak, alkoholik, nie wydajesz pieniędzy na dzieci tylko na wódkę. A on
mówi: no ja jutro wytrzeźwieję, a ty będziesz brzydka. Tak samo z Pana
wypowiedzią jest, nowoczesnością i uczciwością. W ogóle Pan nie przygotował

się dzisiaj do tego wystąpienia. Coś tam Pan powiedział prawda, ale to nie
żadnego merytorycznego... . I jeszcze jedna sprawa, Panie Chłodnicki. Opinia
różnych instytucji na temat absolutorium budżetu to nie tylko matematyka. To
jest głęboka analiza merytoryczna, na której podejrzewam, że Pan się bardzo
mało zna. Ale wie Pan, wszystko przed Panem i życzę Panu jak najlepiej. Jeżeli
deficyt 2017 roku wyniósł 41,7 min i jest niższy od 2016 o 10 min to też dla
przeciętnego człowieka, który się kompletnie na tym nie zna coś powinno
oznaczać. Jeśli dodatni wynik finansowy jest ponad 48 min to też coś oznacza.
Jeśli dochody w 2017 roku w stosunku do roku 2016 wzrosły o 60 min to też to
dla mnie, który dziesiątki lat opracowywał budżet... . Byli rewidenci biegli,
którzy oceniali, oceniał to Marszałek i na pewno mam jakieś ogólne pojęcie na
ten temat. Natomiast, proszę Państwa. Miałem gościa z Australii. To było
w tamtym tygodniu. I był On tu lat temu osiemnaście. Po osiemnastu latach
przyjechał i był tydzień u mnie. Dzisiaj wyjeżdża. I wiecie co powiedział? Bo
byłem tutaj na obiedzie w wietnamskiej restauracji na Rynku. Mówi, że
przechodząc po ulicach (a miał dużo czasu) nie wiedział, że Kielce się tak
zmieniły. Obcy kompletnie człowiek, który urodził się w Australii i ledwo,
ledwo mówi po polsku ale coś tam mówi. To cieszy. Kielce są nie do poznania!
Ja powtórzę i kończę zaraz, Panie Przewodniczący. Od 1960 roku mieszkam
w tym mieście, znam wszystkich Prezydentów, którzy tu byli i żyjących i nie
żyjących. W tych latach, Pani Agato, która bardzo, bardzo szanuję (zresztą
wszystkich szanuję)... . Te okresy, które spędził tu, w tym mieście Pan
Prezydent Lubawski są dla Kielc, w moim odczuciu najbardziej korzystne. Są
oczywiście różne uwarunkowania, jak środki unijne itd., itd. Ale pozyskanie
środków unijnych też nie jest takie proste. Na każdego prezydenta w tym kraju
można napluć. Na Trumpa plują w Ameryce, na Dudę plują w Polsce. Bo to jest
takie stanowisko, gdzie można każdego opluć. Ale trzeba zawsze podchodzić
w ten sposób co więcej przeważa: dobrego czy złego. Ja myślę, że więcej tu
przeważa dobrego i miasto się rozwija. I zobaczycie Państwo. Ja każdemu życzę
jak najlepiej. Każdy ma buławę w plecaku. Żebyście zostali radnymi
w następnej kadencji. Prawdopodobnie tak się nie stanie bo tak zawsze
w polityce bywa -jedni przychodzą, świeży, inni odchodzą z takich czy innych
przyczyn; inni nie startują w ogóle albo nie zostali wybrani. Wygra wybory
i Lubawski, i Majchrowski, i Ferens. Wszyscy. Bo ludzie widzą co się robi.
Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego bo przecież już więcej absolutorium
w tym roku nie będzie.

Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda (ad vocem)
Ja bardzo krótko. Idąc tokiem Panów myślenia, że powinno się oceniać w tych
wystąpieniach Pana Prezydenta i ostatni rok to powinniście się Panowie na tym
skupić, a nie na ocenianiu nawzajem wypowiedzi radnych. Bo chyba nie temu
służą indywidualne wystąpienia. Panie Radny Gierada. Mam przekonanie
(przynajmniej taka była moja intencja), że wszystkie słowa wypowiedziane
przez mnie odnosiły się z szacunkiem do pana Prezydenta i nie miały na celu,
jak to Pan mówi oplucie kogokolwiek. I nigdy coś takiego nie było moim celem.
Ja być może już nie będę radną więc rolą radnych też jest wyrażanie opinii. Na
taką sobie dzisiaj pozwoliłam. Panie Radny Gierada. Pana anegdotki też często
nie mają wiele wspólnego.... Są barwne, oczywiście i nas bawią do rozpuku ale
często nie są do końca merytoryczne. Jeżeli Pan mówi, że ja walczę o byt
Platformy Obywatelskiej to ja się zastanawiam (tak czasem się gubię) o czyj byt
Pan walczy? Choć zawsze wiem, że zazwyczaj zapewne o swój.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Pani zawsze mówi, pani Radna o jakiś tam moich anegdotkach, a ja zawsze
staram się mówić prawdę w oczy. Często na tym wygrywam lub przegrywam.
Szanując Panią, powiem Pani tak: Pani to jest tak, jak carski gajowy. Niby pani
wychwaliła Prezydenta. A wie Pani jaki carski gajowy jest? Zje, wypije,
a swoje zrobi.
Radny Rady Miasta Kielce pan Witold Borowiec
Oczywiście nie sposób przejść do dalszego porządku obrad. Muszę się odnieść
do wystąpienia Radnej Agaty Wojdy, które nie miało nic wspólnego z uchwałą
absolutoryjną. W tym wystąpieniu (to jest już jakiś początek lub jakieś
zaawansowanie kampanii wyborczej)
było podpieranie się różnymi
wydarzeniami, sytuacjami, opiniami, przykładami. Natomiast jednego zabrakło.
Warto by zajrzeć do ustawy o samorządzie gminnym czego dotyczy uchwała
absolutoryjną. Również warto by skorzystać z orzecznictwa Naczelnego Sądu
Administracyjnego, w którym ukształtował się pogląd, że dotyczy uzyskania
budżetu za ubiegły rok, a nie odnosi się do całokształtu działalności organów
wykonawczych. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Regina Zapala
Po raz już kolejny Pan radny Chłodnicki zwraca uwagę i dziękuje urzędnikom
za wspaniała pracę, a jednocześnie jakby pomijając pracę Pana Prezydenta.

Prezydent jest pracodawcą, jest kierownikiem zespołu więc nie rozumiem, no
pewna nie logika. Jeżeli urzędnicy pracują dobrze to niestety muszą dobrze
pracować pod kierunkiem tegoż kierownika. No to taka pewna nie logika.
Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na taką pewną rzecz, która nie
zaistniała jeżeli mówimy o pracy Prezydenta, o posumowaniu. O nagrodach,
które otrzymało Miasto, między innymi sportu, między innymi. No o czymś to
też świadczy, że Kielce zaistniały, są zauważane pozytywnie, dowartościowane.
W związku z tym chciałabym to podkreślić.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Oczywiście z uwagą bardzo
wysłuchałem tych wszystkich uwag. Pomimo, że były zastrzeżenia co do tego,
że właściwie powinno to dotyczyć ostatniego roku, a Pani Radna Woj da
przedstawiła całe swoje, znaczy nasze szesnaście lat i że to jest ostatnia szansa
na to, żebyśmy sobie wymienili poglądy myślę, że istnieje takie ryzyko, że to
jest ostatnia bo metoda D'Hondta jest bezwzględna i Platforma może się nie
znaleźć w przyszłej kadencji w tej Radzie Miasta. Skorzystam z tego,
skorzystam z tego, że odpowiem jednak na większość zarzutów. Szanowni
Państwo. Postawiono akurat dwa zarzuty niezwykle poważne ale niezwykle
ważne dla miasta: ulicę Gosiewskiego i Świętokrzyską. To nie jest kwestia, że
mnie się coś chce albo mam jakąś wizję. Pracują nad tym dziesiątki ludzi. Nie
tylko nasi pracownicy ale Generalnej Dyrekcji i innych. Musieliśmy połączyć
Północ z Południem miasta. Jakiekolwiek trasy wymyślane przez inżynierów nie
obroniły się. Teraz proszę sobie wyobrazić, że nie budujemy tej ulicy ze
względu na to, żeby mieć lepszy kontakt między dwoma dworcami tym
bardziej, że jeden dworzec był wtedy jeszcze wątpliwy w ogóle bo nie był nasz.
Oczywiście zaakceptowałem koncepcję, że budujemy tam, gdzie ją można
wybudować.
I dzisiaj
między... . To nie ja jeżdżę ale wiem od swoich
znajomych, że z dzielnicy Stok np. na Białogon można dojechać w 15 minut?
Wcześniej można było nawet i godzinę na to stracić, szczególnie jak się
jeździło tu przez Centrum. I druga ulica: Świętokrzyska. To są wszystko mity.
To są wszystko mity, że można było zrobić obwodnicę. My robimy obwodnicę
wschodnią od myślę trzydziestu lat i nie udaje się zrobić tej obwodnicy. I jeżeli
miałbym obywatelom naszego miasta powiedzieć, że ulica Sandomierska
miałaby tak wyglądać, jak wyglądała i tam był chaos, tam było bardzo
niebezpiecznie to podjęliśmy decyzję nie za swoje pieniądze tylko za pieniądze
Generalnej Dyrekcji. Wybudowaliśmy ulicę Świętokrzyską
tak naprawdę
r
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wyjazd na wschód do samej Cedzyny, a docelowo w tej chwili praktycznie już
jesteśmy po rozmowach myślę, że ostatecznych, że od Olszewskiego do Alei
Solidarności będzie tunel, który tak naprawdę nie będzie uciążliwy i nie będzie
dzielić tych dwóch części miasta na dwie części. Jeżeli byśmy tego nie zrobili,
to myślę , że dalej jeździli byśmy do Lublina przez ulicę Sandomierską. Warto
nieraz zaryzykować. To pewnie było jakieś ryzyko ale na tym stanowisku
ryzyko trzeba podejmować. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Używa
Pani... . Myślę, że to to trochę Pani ubliża, że używa Pani pewnych takich
określeń: zabetonowane place. Chętnie pokaże mi Pani taki zabetonowany plac.
Ja wiem, że to jest być może uproszczenie. Tam wszędzie są kamienie, nie wiem
czy Pani zauważyła? Tam jest naturalny ten materiał. Ja przynajmniej nie
przypominam sobie... . No może gdzieś mały placyk rzeczywiście jakąś kostką
betonową jest wyłożony ale generalnie place... . Staraliśmy się dotrzymać to,
na co zasługujemy czyli żeby było tak, a nie inaczej. Przystanki będziemy przez
dziesiątki lat spłacać. Nie, proszę Pani. 85% dostaliśmy z Unii. Pani
powiedziała, że przez dziesiątki lat będziemy tą rozrzutność... . Pięć kontroli
mieliśmy, pięć kontroli w tym dwie unijne. Praktycznie dostaliśmy laurkę. Ale
wiadomo. Została wytoczona medialnie pewna armata, która zadziałała, że 400
tyś. jeden przystanek. Nie mówiąc o tym, że zmieniliśmy od 200 do 300 m pod
budowę, żeby.... I tak dalej. Nie chcę na ten temat... . Jeżeli chodzi o rankingi.
Mam już bardzo określony stosunek do ich dlatego, że jakbyśmy kto robi te
rankingi to zawsze gdzieś z tyłu głowy mojej jest... . Ja nie mówię, że ten, czy
tamten ranking jest zrobiony nieuczciwie ale jest taka wątpliwość. Mamy tu
lokalnego takiego specjalistę od rankingów. Bardzo piękna nazwa, taka
powiedzmy światowa. I to, co chce on osiągnąć, to osiąga. Jest kilka rankingów
ciekawych dla Kielc. Polecam poszukać. Bo ten 44 miejsce na 66 to
rzeczywiście nie jest budujący. Obciąża i mnie, i miasto, i mieszkańców tego
miasta. Ale jakby się tak człowiek postarał, to pewnie by znalazł kilka takich,
które budowały by nasze lepsze samopoczucie przynajmniej. Nie jest prawdą
i chciałbym to absolutnie podkreślić bo nie jest to zgodne z moim charakterem,
żebym kiedykolwiek komukolwiek kazał (tu mam ludzi, którzy są świadkami)
żeby ktoś na Facebooku, ja nie jestem na Facebooku, żeby ktoś na Facebooku
panią Zapałę (myślę, że panią Katarzynę Zapałę ) atakował albo kogoś innego
bo to by mi ubliżało. Więc tutaj pani użyła argumentu, który jest absolutną
nieprawdą, a ja tylko mogę o tym wiedzieć, to jest oczywiste. Korona. Myślę, że
musielibyśmy odbyć osobne spotkanie. Mam dużo do powiedzenia na ten temat.
Jedno wiem: że jak by nie mój upór, niestety nawet szaleńczy, pogoń za tą

Koroną to pewnie by dzisiaj nie istniała. Ale istnieje i daj Boże, żeby osiągała
sukcesy. Odnośnie lotniska. Nie będę mówił tu nic dlatego, że nasze
rozbieżności są tak duże, że nie znajdziemy chyba wspólnego punktu ale to jest
wyzwanie, które ma szansę zmienić i to miasto i to województwo. Więc na
pewno jeżeli to ode mnie będzie zależeć nie odstąpię. Chociaż pani Koledzy
mówili, że najwyższy czas zamienić to na obszar inwestycyjny. No, muszą się
trochę pouczyć. To jest pastwisko. No ja nawet nie specjalnie mogę mówić, bo
to dzisiaj RODO, muszę oszczędnym być. Żeby zrobić z tego teren
inwestycyjny, trzeba by wpompować w ten teren około 300 milionów złotych.
Na jest na to nie stać w tej chwili, więc nie zamienimy tego myślę, że ... .
I oczywiście nie będziemy my budować lotniska za swoje pieniądze tylko mam
nadzieję, że ono powstanie i będę tutaj konsekwentny. Jeszcze ... . Pani na
początku powiedziała, że dzięki m.in. Platformie zostałem Prezydentem. Tak. 15
organizacji, w tym większość partyjnych poparło mnie wtedy i tam była
i Platforma i PiS. Jestem za to bardzo wdzięczny ale to jest taka, jak sumujemy
te szesnaście lat to jest może moment, żeby też powiedzieć. To pani Kolega nie
wiem, czy On miał jakąś funkcję wysoką, czy nie ale był jednym z wiodących
ideologów Platformy Obywatelskiej. Nie mogę znowu mówić nazwisko bo
RODO, a On jest dzisiaj chyba zwykłym obywatelem kolportował taki materiał.
Nie wiem czy to było hasło ale w każdym razie bardzo wytłuszczone „przyjaźń
Wojciecha Lubawskiego z Konstantym Miodowiczem to jest koniec Platformy
kieleckiej". Ja gdzieś to mam. No w tym momencie udało się odsunąć świętej
pamięci Miodowicza wtedy od władzy w Platformie, a ja od tamtego momentu
byłem jakby przedmiotem ataku, szczególnie młodzieżówki Platformy. I na to
również, myślę... . Pamiętam bardzo wiele przykrości, które bezpodstawnie
myślę... . Na całą Polskę . . . . wyśmiewa się z nas cała Polska, echo idzie na
cała Polskę. No, pewnie poruszamy się po innych mediach, oglądamy inne
strony internetowe; to jest oczywiste. Tam wisi flaga Europy. Dostaliśmy
Odznakę Europy - najwyższe odznaczenie od Rady Europy. Kielce nie ja.
Europejskie Miasto Sportu należało się nie dlatego, że mamy Koronę, Vive
tylko dlatego, że prowadzimy politykę od wielu lat, która sportem jest
przesiąknięta i to nie ulega wątpliwości zarówno w infrastrukturze, jak
i w pewnej polityce. Jakie mamy sukcesy w Smart City od dziesięciu lat pracy?
Polecam materiały do zapoznania się. Myślę, że jesteśmy dla wielu w Polsce
autorytetem. Ostatni byłem w Gdyni na Konferencji Urbanistów Polskich.
Bardzo chwalono Kielce w tym obszarze. Szczepienia, to że podjęliśmy decyzję
to już chyba 10 czy więcej lat temu o pneumokokach, meningokokach powoduje

to, że mówią o nas w całym świecie. Również w Stanach Zjednoczonych na
konferencjach branżowych mówi się: w Kielcach to zrobiono, 65% dorośli
przestali chorować na pewne choroby, a 85 dzieci. Wydaliśmy na to dużo
pieniędzy. Ale nie daliśmy wtedy becikowego co było popularne
w Częstochowach, czy gdzieś indziej. Tylko, żeby rodzice nie mieli szans,
przede wszystkim rodzic chociaż nie chciałbym tu dzielić płci... . Wydaliby na
coś niegodnego to postawiliśmy na wydawanie pieniędzy dla noworodków
właśnie na te szczepienia. Nie wiem czy Pani wie o tym, że nas Instytut Dizajnu
w tamtym roku dostał główną nagrodę biennale architektury w Wenecji.
Jesteśmy dumni z tego. Ja jestem bardzo dumny z tego, że stworzyliśmy ten
Instytut, że świat potrafił go dojrzeć. Myślę, że to jest piękne echo, które do
dzisiaj gdzieś tam... . Kielecki Park Technologiczny może budzić pewne
wątpliwości ale przyjeżdża Pan Premier Morawiecki i mówi: to jest najlepszy
Park w Polsce, bo ja znam te wszystkie Parki. Tu nie ma piekarza, nie ma
stomatologa. Tu są firmy technologiczne, branżowe, dobre, młode. Może się
pani „Wódz" nie podobać. Ja to rozumiem. Ale czy była Pani na spektaklu
„Alicja w Krainie Czarów" Kieleckiego Teatru Tańca na Kadzielni? Piękny.
Chwalili na bardzo. Myślę, że każdemu nie należy... . Myślę, że jestem
współtwórcą Festiwalu Milesa Davisa w Kielcach i rzeczywiście też jest to
odnotowywane i to jest najbliższa mi muzyka ale jak widzę jak się bawią ludzie
przy muzyce... . Nie znam tych twórców ale disco polo tak zwanej to ja im
zazdroszczę. Oni są szczęśliwi w tym swoim szale, w tej swojej radości, w tej
swojej zabawie. Nie powinniśmy może wykluczać takiej zabawy dla kielczan bo
Oni tego chcą. I teraz, że to akurat robi telewizja publiczna to pewnie to jest
ciężar? Nie jest żadnym ciężarem. Co jeszcze? No, możemy oczywiście mówić
0 wielu rzeczach. Centrum Geoedukacji na przykład. Obiekt został też... to
może nie w ostatnim roku ale uznany za jeden z najładniejszych w Polsce.
1 jeszcze jedno. Myślałem, że Pani tego nie poruszy, bo Pani ma wiedzę
większą, niż ja na ten temat, o festiwalu Masscode. To ja Pani powiem, jak
wygląda prawda. Prawda wygląda tak, że my mamy całą masę interwencji
zarejestrowanych. Koncert odbył się do czwartej czy do piątej rano. Słoneczne
Wzgórze nie spało bo oczywiście było to ... to jest taka bariera akustyczna.
Dzwonili ludzie do nas. Potem ja miałem również interwencje jak mogliśmy do
tego dopuścić? Ale szkoda, że Pani nie wie, że te echo negatywne o Kielcach
dotyczy również tych, którzy ten koncert zorganizowali. Dlatego, że się nie
rozliczyli z tego koncertu wobec wielu podmiotów. Ale przed wszystkim nie
rozliczyli się z właścicielem terenu, l ja z Nim rozmawiałem osobiście.

Powiedział: ten Pan nie ma wstępu do mnie. Nie mogło być żadnego koncertu
Masscode. Więc mówię - myślałem, że Pani to wie. Jeżeli Pani nie wie to
proszę to przyjąć do wiadomości. Jeżeli chodzi o... Przepraszam, do pani
Radnej Wojdy to tyle. Teraz odniosę się do pana Radnego, reprezentującego
PSL. Dziękuję bardzo, że nie będziecie głosować przeciwko. Spadek biletów.
Jest kilka powodów. Myślę, że jednym z nich może nie najważniejszym to jest
to, że zorganizowaliśmy dwie linie darmowe nie wiem, czy Pan wie o tym?
I wozimy ludzi po to, żeby uaktywnić to, co się dzieje na Centrum. Myślę, że to
jest decyzja polityczna Rady ale nie tylko. To jest również pewien... . Jeżeli
ktoś zauważa ile samochodów przybyło osobowych w Polsce nie tylko
w Kielcach to wie, że to się absolutnie przekłada na ilość pasażerów
komunikacji publicznej. Musimy to odwrócić nie ma wątpliwości. I powiedział
Pan, że ponad 80% wykonania budżetu inwestycyjnego to jest wykonanie
połowiczne. No, 80 parę procent no to niej połowiczne. No ale, no powiedzmy.
To jeszcze raz to będę powtarzał: rok temu jeszcze wykonywaliśmy inwestycje
za 60, 70, 80 % ceny. Ceny, która tak naprawdę była zakontraktowana
w budżecie, cena kosztorysowa. I teraz jeżeli ja za 100 min miałem coś
wybudować... . Znaczy mam w budżecie to z reguły wygrywaliśmy to za 70, 80
i to by była próżnia. No to nie można mi zarzucić, że ja taniej wybudowałem
jakąś inwestycję bo to jest absurd. I do kandydata na Prezydenta, pana
Chłodnickiego. Nie podejmę z Panem debaty dlatego, że mógłbym złamać
prawo bo można potraktować to jako kampanię przedwyborczą. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Panie Prezydencie. Bardzo dziękuję, że zechciał Pan odnieść się do mojej
wypowiedzi i kilku argumentów, które w tej wypowiedzi się znalazły. Pozwolę
sobie w ramach pewnej odpowiedzi z kolei Panu, pewnej kontry wyjaśnić albo
też doprecyzować pewne rzeczy. Nie wiem, czy Pan słyszał na początku, jak
mówiłam: bezsprzecznie Kielce wypiękniały, zmieniły się na lepsze.
Bezsprzecznie. Każdy, kto ma choć odrobinę dobrej woli jest w stanie to
zauważyć. I ja to bardzo mocno wyartykułowałam. Co do inwestycji
drogowych, o których Pan mówił - proszę wybaczyć ale się z Panem nie
zgodzę bo moim zdaniem te dwie inwestycje, o których mówimy więcej
zaszkodzą w Kielcach w perspektywie czasu niż pomogą. I jeżeli drogowcy
projektują to może faktycznie Gosiewskiego tak zrealizowana jest dobrym
pomysłem ale jak urbaniści projektują, to z pewnością mają co do tego duże
wątpliwości i takowe będą mieć. Ja rozumiem, że Pan się cieszy, że

ekspresówka powstała z nie naszych pieniędzy i miasto zaoszczędziło wysiłku,
środków w myśleniu o obwodnicy. Natomiast myślę, że to jest radość, której
przykre konsekwencje będziemy ponosić. Jeśli chodzi o zabetonowanie placów
jest to pewien z mojej strony skrót myślowy. Pan się chwali, że to nie beton
tylko jednak szlachetniejszy surowiec. Owszem, mamy tego świadomość piaskowiec na Placu Artystów, gdzie brudnym butem praktycznie nie można
wejść. I ja przypomnę, że to Państwo chcieliście kilka lat temu uchwalić
regulamin, który miałby zakazywać w tych miejscach publicznych właściwie
każdej aktywności; deskorolki, hulajnogi, wózków chyba dziecięcych nawet. To
był dość kuriozalny pomysł, który na szczęście udało się zablokować.
Przystanki. Nie powiedziałam ani słowa o tym, że te przystanki będziemy
spłacać bo mam świadomość, jaki był montaż finansowy przy tych
przystankach. Mówiłam o konsekwencjach zbudowania takiej, a nie innej siatki.
I z racji tego, że ta inwestycja była tak kosztowna będzie nam ona towarzyszyć
przez lata. Nie mówiłam ani słowa o spłacaniu kosztów wybudowania
przystanków. Rankingi. Ja wiem, że są różne. Uczciwe są te, w których miasto
wypada dobrze, a nieuczciwe są te, w których miasto wypada źle. Specjalnie
zwróciłam uwagę na ranking, jeśli chodzi o ranking społeczeństwa
obywatelskiego bo myślę, że Pan to doskonale wie i wielokrotnie na tej sali
podkreślałam, że to jest dla mnie osobiście ważny element. Jeśli chodzi
o Koronę. Pewnie różnimy się w ocenie kto na kogo wywierał presję w tej
sprawie. Jeśli chodzi o ten drobny, znaczy nie drobny. Znaczy drobny ale
w konsekwencji dość duży incydent z tym Facebookiem. Tak, Pan tego nie
rozumie bo Pan właśnie nie ma Facebooka i Pan pewnie nie rozumie, jaki jest
mechanizm. Ale to podlegli Panu pracownicy na oficjalnym profilu Korony
Kielce, która była własnością miasta zmieścili (na oficjalnym profilu) post,
który wprost oskarżał radną Zapałę o to, że zabiera Koronie pieniądze i to miało
swoje dalsze konsekwencje. Nie radna Zapala coś komuś, nie ktoś radnej
Zapale. Spółka miejska zamieściła taki post. Jeśli chodzi o Obice. Nie wiem,
o których kolegach Pan mówi. Pan poseł Cyrański nie jest moim kolegą. Wiem,
bo jest osobą publiczną, wiem kim jest i wiem, że taki pomysł artykułował.
Mówi pan, że będzie Pan konsekwentnie dążył do budowania lotniska
w Obicach i mówi Pan dziś jak prosimy o konkrety: nie będziemy budować za
swoje pieniądze. Super. Czyje? Kiedy? O te konkrety Panie Prezydencie chodzi.
Nie będziemy budować za swoje pieniądze. Ja się bardzo cieszę, że nie za swoje
ale nie ma żadnej wizji za czyje i kiedy będziemy budować. Ja nie mówię, że
cała Polska śmieje się z Kielc. Mówię, że w tym ostatnim okresie

wykreowaliście sporo sytuacji, z których śmieje się cała Polska. To jest
znacząca różnica ale jest prawdą. Ambitna muzyka. No ja wiem, że ludzie bawią
się przy disco polo. Jeżeli ktoś komercyjny koncert zrobi disco polo w Kielcach
pójdzie parę tysięcy biletów i ludzie się będą bawić. Natomiast miasto, telewizja
publiczna funkcjonując w oparciu o publiczne pieniądze mam wrażenie,
głębokie przekonanie, że powinny nieść ze sobą jakąś misję i kreowanie gustów,
a nie hołdowanie gustom, które są najbardziej powszechne. Ja też tym ludziom
zazdroszczę, jak patrzę jak się bawią przy takiej muzyce. Naprawdę im
zazdroszczę bo ja nie potrafię. I na końcu jeśli chodzi o festiwal Masscode.
Może się Panu wydaje, że ja znam kulisy, że ja nie wiem - siedzę gdzieś
i spiskuję z określonym panem, którego nazwiska nie powiem bo RODO. Nie,
nie znam tych faktów, o których... . Jeżeli to są fakty. Nie znam tej opinii i tych
faktów, które pan dzisiaj przytoczył, nie mam o nich zielonego pojęcia
ponieważ nie jestem zaangażowana w organizację tego przedsięwzięcia.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Prosiłbym Radnych, by kontrolowali też czas wypowiedzi. Z minuty mniej
więcej do czterech przedłużyłem ale kontrolujmy.
Radna Rady Miasta Kielce pani Marianna Noworycka-Gniatkowska
Słucham i właściwie się tak zastanawiam. Ciągle krytykujemy ale dlaczego tak
trudno jest zauważyć jak dużo poświęca nasze miasto naszym mieszkańcom.
Szczególnie tu podkreślę: polityka senioralna. Mam na uwadze mieszkania
chronione. Jesteśmy w skali krajowej chyba jedynym miastem gdzie interesują
się miasta bardzo duże jak to się dzieje, że u nas jest około 200 mieszkań
chronionych. Że jesteśmy otwarci dla osób starszych, że przedłużamy ich
aktywność społeczną i zawodową. Mówię to nie bez podstawy. Byłam
zaproszona przez Radę Seniorów na spotkanie z Radą Seniorów w Krakowie.
Kraków - cóż do naszych Kielc? Byli tak bardzo zdziwieni, że u nas takie
mieszkania są organizowane dla seniorów. Następnie jest u nas 11,12 Klubów
Seniora, gdzie miasto bezpośrednio uczestniczy i wspomaga te wszystkie
właściwie nasze Kluby. Tam między innymi Rada Seniorów niestety z własnych
środków... . Nawet zastępca prezydenta 160 zł nie użyczyła na czynsz biura
Rady Seniorów. Więc dlaczego my ciągle krytykujemy, dlaczego my nie
potrafimy się cieszyć z tych można powiedzieć perełek w skali tej krajowej?
Dziękuję bardzo. Dziękuję przede wszystkim Panie Prezydencie. I tutaj to, co

robi nasz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie naprawdę jest zauważane. Tym
bardziej, że nagrodę też od ministerstwa dostał dyrektor Scelina tzn. Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy ale muszę dopowiedzieć. Nie namówicie
mnie Państwo, abym brał przykład z Częstochowy. Mamy tam rodzinę, ja tam
jeżdżę od czasu do czasu. Po pierwsze chaos komunikacyjny. Po drugie chaos
architektoniczny. Po trzecie jeden porządny hotel - u nas jest siedemdziesiąt,
z czego połowa jest porządnych. I jeden hotel. Tam są jakieś hotele jeszcze ale
tak naprawdę przy alei na Jasną Górę tak, jest tam jeden hotel. To nie jest
przykład, na który powinniśmy się zapatrzyć. Jest kilka innych miast dużo
ciekawszych.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda (ad vocem)
Bardzo krótko ja bym chciała doprecyzować. Sama w swoim wystąpieniu
powiedziałam, że Częstochowa nie jest tak urokliwa jak Kielce. Mówiłam
o jednym aspekcie. O promocji i podejściu do promocji i budowania strategii
marketingowo-promocyjnej. W tym aspekcie polecam - warto brać przykład
z Częstochowy. Korzystając z tego, że jestem przy głosie i nie będę się jeszcze
raz zgłaszać we wniosku formalnym. Proszę o 10-cio minutową przerwę
w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Ja lubię Częstochowę. No, ale tak się świetnie promują, a są brzydsze od Kielc?
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Tuż przed blokiem uchwał 10 minut przerwy. Spotykamy się o godz. 13.00.

Do pkt 19.1
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddam teraz pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Kielce za 2017 r.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-15
- 5
l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę nr LYIII/1291/2018 z dnia 28 czerwca
2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 r.

Do pkt 19.2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi
Miasta Kielce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2017
rok.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymał się

-13
- 5
3

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę nr LVIII/1292/2018 z dnia 28 czerwca
2018 roku w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.

Do pkt 19.3 - 19.4
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała projekty
uchwał:
I.
II.

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2018 - 2045 z autopoprawką;
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2018 rok z autopoprawką.

W imieniu Prezydenta Miasta rekomenduję przyjęcie zmian w uchwale
budżetowej miasta na 2018 rok wraz z autopoprawką polegających na tym, że:
dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta o 666 704 zł. Na
kwotę ogólnego zmniejszenia składają się propozycje zwiększenia planu
dochodów bieżących o 27 665 zł oraz zmniejszenia planu dochodów
majątkowych łącznie o 694 369 zł. Projekt zawiera również propozycję

zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta łącznie o l 539 464 zł i na
propozycję tą ogólną składają się propozycje zwiększenia planu wydatków
bieżących 108 941 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę
l 648 405 zł. Proponujemy również w projekcie uchwały zmniejszenie planu
przychodów łącznie o 872 760 zł. Projekt zmian jest związany również
z zdaniami inwestycyjnymi rocznymi, które są zaplanowane do wykonania
w 2018 roku oraz tą częścią limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia,
które przypadają do poniesienia w roku 2018. Bardzo proszę o pozytywną
opinię do projektu zmieniającego budżet na 2018 rok wraz z autopoprawką.
Pozwolicie Państwo, że od razu zarekomenduję również przyjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na
lata 2018 - 2045. W uzasadnieniu
podam, że te zmiany, które są
zaproponowane w tym projekcie wraz z autopoprawką można powiedzieć
wprost wynikają z propozycji ujętych w projekcie uchwały zmieniającej budżet
na 2018 rok. A zatem bardzo proszę również o pozytywną opinię dla zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wraz z autopoprawką.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Historia lubi się powtarzać. Mam wrażenie, że znowu tak trochę
niedopowiedzianie i cichcem znalazły się w WPF-ie zapisane pieniądze na
zwiększenie kwoty w wyniku rozstrzygniętego przetargu na komunikację
publiczną bo one w WPF-ie się znajdują. Na 2019 i 2020 kwota ponad
5 000 000 zł, jak rozumiem.
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak
To znaczy po to, żeby się mógł rozstrzygnąć ten przetarg to należało
zabezpieczyć te środki w WPF-ie. Ale ponieważ one nie dotyczą tego budżetu
2018 roku dlatego zmieniamy budżet 2019 roku i następny.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
No właśnie. I o tym mówię. Bo poprzednio to wobec radnych pojawiały się
zarzuty, że miasto bardzo precyzyjnie wyartykułowało w poprzednim przetargu,
że o kolejne środki Państwo wnioskujecie. Tym razem jest podobnie jak
poprzednio. Znowu gdzieś nie przy pełnym publicznym wglądzie do tych
dokumentów. Bo ja powiem, że mieliśmy nawet na Komisji Finansów lekki
problem z dyskusją na ten temat. Co prawda pojawił się dyrektor Sosnowski na
komisji ale tak naprawdę nikt nie wiedział z jakiego powodu się pan dyrektor

pojawił. Ani przewodniczący Bogucki, ani pan dyrektor nie pisnął słowem, że
dotyczy to kilku przetargów, m.in. tego przetargu. Ja powiem tak: mam spore
wątpliwości czy powinniśmy iść tą drogą dołożenia pieniędzy na rozstrzygnięcie
tego przetargu. Moim zdaniem, szczególnie że miasto ma możliwość zlecenia
tych usług w innym trybie do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu
powinniśmy pomyśleć o szukaniu oszczędności i ogłoszenia kolejnego przetargu
na obsługę akurat tej usługi dla mieszkańców. Jak mówię: bardzo Państwa
proszę przy następnej okazji. Naprawdę lepiej przeprowadzić trudne rozmowy
na ten temat, niż starać się gdzieś nie powiem, że pod stołem ale bardzo cicho
i nie przy takiej pełnej wiedzy dla wszystkich takie sprawy procedować.
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak
Ja myślę, że tutaj nikt nie miał takiego zamiaru, żeby tu coś robić pod stołem,
jak Pani to nazywa. Jest na sali obecny pan dyrektor Sosnowski, który zna
szczegóły. Tak jak Pani sama zauważyła jest kilka przetargów, nawet kilka
umów, które są w trakcie, a które wygasają i należy ogłosić kolejny przetarg. Te
procedury trwają i to jest bardzo chyba transparentne. Ja mam takie przekonanie
0 tym.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki (ad vocem)
1 w jednym i drugim się zmieszczę. Ciocia „Dobra Rada" czy wujek „Dobra
Rada", a te rady można sobie schować do kieszeni. Ja powiem tak: radzę, żeby
każdy z Radnych jak dostaje materiał czytał, a nie czekał na piszczenie
Przewodniczącego czy kogokolwiek na sali. Jak tylko przeczyta ze
zrozumieniem materiał, który otrzymał nie będzie miał żadnych wątpliwości.
I nikt tutaj żadnych podchodów nie robi, ani nie zamyka nikomu ust, ani nie
bierze wody w usta żeby nie mówić czasami co jest w materiale bo każdy ma
jednakowy dostęp do tego. Więc te rady, pani Agatko sobie schować do
kieszeni.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Panie Tomeczku. Bardzo cenię Pana, jako Przewodniczącego Komisji Finansów
Publicznych. Natomiast muszę po raz pierwszy wyrazić negatywną opinię na
temat Pana pracy ponieważ... . Ja rozumiem, że ze względów różnych,
losowych komisja była przełożona ale przypomnę, że w dniu, w którym
odbywała się Komisja Finansów Publicznych w tym samym dniu, kilka godzin
wcześniej odbył się Konwent i po tym Konwencie zostały zamieszczone

projekty uchwał na stronie internetowej. Na komisji mówiłam, że przez te dwie
godziny nie miałam okazji się z nimi zapoznać. Pewnie wielu radnych także.
Jeżeli tak było to powinniśmy skorzystać z okazji, że był pan dyrektor
Sosnowski na sali i można było powiedzieć radnym co się w tej uchwale
znajduje. Ja ją przeczytałam później i sobie przeanalizowałam ale na Komisji
Finansów Publicznych Pan, Panie Tomeczku nie dał nam na to szansy.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Odkłamuję to na 100%. Pytałem wielokrotnie czy ktoś ma jakiekolwiek pytania
do przedstawionego materiału i jest również nieprawdą, że to w środę dopiero
były zamieszczone projekty uchwał bo od poniedziałku te projekty wisiały na
stronie internetowej i na BIP-ie i można było je spokojnie czytać z czego ja
skrupulatnie skorzystałem. Wszyscy członkowie komisji wiedzieli dużo
wcześniej, że będzie komisja w środę.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała (ad vocem)
No nie mogę tego nie skomentować bo Panie Przewodniczący, Pan sam na
komisji powiedział nam, że przecież mieliście dwie godziny żeby się zapoznać
z materiałem. Nie przekraczajmy racjonalnych standardów funkcjonowania
i współpracy bo powiedział Pan to przy wszystkich. Trudno jest proszę Pana też
zadawać pytania do materiału, którego się nie przeczytało i to powiedziane
zostało publicznie. Można to było w różnej formule rozwiązać. Nie chcę nikogo
absolutnie pouczać ale w takiej sytuacji dobrze by było, żeby jednak kwestie,
które są wprowadzane w tak nagłym trybie dla nas bo jednak dwie godziny na
zapoznanie się z projektem zmian WPF-u to jest według mnie mało.
I wykorzystując sytuację, że dyrektor był na sali można było poprosić
o zaopiniowanie tej prośby.
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak
Chciałam w tej dyskusji zabrać głos dlatego, że informacja jest dla Państwa taka
bardzo istotna w tym temacie, że w BIP-ie ukazała się uchwała we wtorek, 19
czerwca o godz. 8.00 rano. No BIP no to wiadomo. Jak ktoś ma dobre intencje
to zawsze znajdzie. To jest jedna rzecz. Ale chciałabym jeszcze zwrócić
Państwa uwagę na jedną. Jeśli chodzi o naszą współpracę - ja bym chciała,
żebyśmy pamiętali o tym, że jak Państwo zauważyliście my do każdej uchwały
dajemy uzasadnienie. Proszę pamiętać też o tym jak będziecie Państwo takie
krytyczne pod naszym adresem słowa kierowali, że my to uzasadnienie robimy

nieobowiązkowo. Że Regionalna Izba Obrachunkowa nie dostaje tego
uzasadnienia bo w ogóle go nie chce. Bo nie ma takiego obowiązku. My
postaliśmy przy tym uzasadnieniu tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymywać
dobrą komunikację. Żebyście Państwo mogli przygotować swoje pytania przed
komisją, na której taka uchwała jest zawsze prezentowana.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda (ad vocem)
Naprawdę ja już nie chcę tego dłużej roztrząsać natomiast gwoli ścisłości dla
mnie pełniąc tą funkcję, jaką pełnię intuicyjnym kanałem do sprawdzania
informacji, które Państwo komunikują są materiały dla radnych, do których
mamy swój login, hasło. I w materiałach dla radnych ta uchwała ukazała się
w środę, o godz. 11 z hakiem.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
W ubiegłą środę? Czy w tą? Czyli w ubiegłą środę.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Ja merytorycznie teraz do całej tej sytuacji. A może jeszcze jedno zdanie
powiem: po Komisji Finansów Publicznych zostałem zapytany przez
dziennikarzy o kwestię związaną z rozwiązaniem merytorycznym jeśli chodzi
0 ten przetarg. A skąd Państwo czerpali wiedzę? No jak to, uchwała wisi
1 myśmy sobie to przeczytali. To tak gwoli ścisłości. A druga rzecz merytorycznie sprawę rozpatrując tak należało zrobić. Jeżeli za mało jest
pieniędzy zaplanowanych w budżecie to przetarg należało... decyzję należało
zawiesić i poprosić o uzupełnienie tych pieniędzy. Jeżeli Rada uzna, że trzeba te
pieniądze uzupełnić to wtedy można przetarg rozstrzygać. I myślę, że patrząc na
argumenty jakie legły u podstaw żeby wnioskować o uzupełnienie tych
pieniędzy jest dla mnie oczywiste, że trzeba te pieniądze dołożyć.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie.
I.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 — 2045
z autopoprawką;

Za
Przeciw

-12
-4

Wstrzymał się - 3
Radny Rady Miasta pan Witold Borowiec
Proszę o reasumpcję głosowania, nie zdążyłem oddać głosu. Przepraszam.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Jeszcze raz będziemy głosować ten sam projekt. Rozpoczynamy procedurę
głosowania przedstawionego projektu uchwały.
Za
-13
Przeciw
—4
Wstrzymał się - 3

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę nr LVIII/1293/2018 z dnia 28 czerwca
2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2018 - 2045.
II.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok z autopoprawką.

Za
-16
Przeciw
- brak
Wstrzymał się - 4

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę nr LVIII/1294/2018 z dnia 28 czerwca
2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2018 rok.

Do pkt 19.5
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta pan Artur Hajdorowicz
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany Nr l miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Zachód — Obszar Niewachlów
II" (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach.
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, Wysoka Rado. To jest zmiana planu
tzw. Niewachlów II. To jest sto kilkadziesiąt hektarów pomiędzy torami
kolejowymi na Częstochowę, a ulicą Batalionów Chłopskich i ulicą Malików.

To jest ten plan, który został uchwalony w 2009 roku. Zmiana planu dotyczy
dwudziestu paru hektarów - fragmentu terenu położonego przy ulicy Malików
naprzeciwko tzw. „Papierni". To jest ten grubą, przerywaną, czarną linią
ograniczony obszar. Zmiana polega tylko na jednej rzeczy. Funkcja się nie
zmienia, to są funkcje przemysłowe, gospodarcze, logistyczne, biurowe,
składowe. Wyrzucamy z planu te dwie ulice. Jedna o symbolu 6KDW, druga
o symbolu 10KDL. W momencie, kiedy ten plan robiliśmy, 10 lat temu to
raczej nastawialiśmy się na inwestycje kilkuhektarowe, a mamy do czynienia
z kilkudziesięciohektarową. Dla Gminy to jest korzystne ponieważ jest
wirtualna oszczędność tzn. nie musimy tych dróg robić. To jest kilka milionów
złotych. Panattoni one przeszkadzają. W tej chwili jest realizowany pierwszy
etap na bazie tego planu. Żeby zrealizować drugi etap i następne (mamy
nadzieję) to te ulice po prostu przeszkadzają. Tak, że bez żalu je skreśliliśmy.
Obsługa komunikacyjna terenów położonych bardziej na zachód jest
zapewniona przez ulicę 1KDZ (projektowana oczywiście), równoległą do
Batalionów Chłopskich. Nie ma tu żadnych kontrowersji i wyłożenie przebiegło
spokojnie, bez zainteresowania. Jest tylko jedna uwaga - tj. ta zielona działka po
za tą zmianą. Właściciel w zasadzie nie kontestuje ustaleń planu; można
odczytać tę uwagę jako prośbę o wykup. Wszystkich na około wykupili tyko
Jego nie. Z tego co wiem, Wydział Gospodarki Nieruchomościami rozpoczął
negocjacje. Ponieważ to jest duża inwestycja, rozwojowa myślę, że to dobre dla
miasta, przyjęcie tego planu o co proszę.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Nr l miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Zachód - Obszar Niewachlów
II" (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach.

Za
-l
Przeciw
- brak
Wstrzymał się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę nr LVIII/1295/2018 z dnia 28 czerwca
2018 w sprawie zmiany Nr l miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Kielce Zachód - Obszar Niewachlów II" (w rejonie ulic:
Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach.

Do pkt 20
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Mam trzy sprawy. Pierwszą: mam przed sobą odwołanie pana
W
który odwołuje się od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w sprawie wydania mu negatywnej opinii sprzedaży alkoholu
w
przy ulicy fHHttflHft Kielcach. Oczywiście składa to odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego i moim zdaniem ma On rację. Od
dwunastego roku w tym miejscu sprzedaje alkohol i nikomu to nie
przeszkadzało. No uzasadnienie 30 metrów, a tam jest 28,10; nie wiadomo jak
to jest mierzone. Dlatego, że jest tam przedszkole. No nie widziałem, żeby
w przedszkolu pili wódkę czy kupowali wódkę. Dlatego zawsze byłem
wrogiem, że to nie ilość, odległość metrów bieżących od punktu sprzedaży tylko
kultura picia. Na całym świecie nikt takich rzeczy nie robi, są sklepy. U nas jest
coraz większa kultura picia, a my dalej sami się oskarżamy, że jesteśmy
alkoholikami, niedoucznikami prawda itd., itd. W związku z tym facet pisze to
odwołanie i mówi, że 12 osób straci pracę w tym sklepie. I pisze również, że ten
alkohol według rodziców z tych przedszkoli, z tego żłobka nie ma żądnego
negatywnego wpływu na ich dzieci. Dlatego zwracałem się do Komisji, do pana
Kubika również, który jest przewodniczącym chyba żeby to jakoś rozważyć. No
skoro tyle lat to istniało i ten facet sprzedawał tam to piwo, czy tam wino, czy
wódkę to należało Mu zostawić. No jeszcze o metr się nic nie stało. Tak
podchodzimy z dokładnością do milimetra jakby to miało jakiekolwiek
znaczenie. Nie wiem, czy nie wystąpię w tym Kolegium jako świadek. Druga
sprawa - na ulicy l-Maj a. Zwróciły się do mnie osoby (tam budynek 140, 142),
które mają w tej chwili włączone swoje ścieki z budynków do szamba, a nie do
kanalizacji bo kanalizacji nie ma. Płacili do tej pory 5 zł 70 gr za metr
sześcienny ścieków, normalnych ścieków komunalnych, bytowych, a teraz 20
zł. Bo przyjeżdża szambem i bierze prawie cztery razy więcej. Prośba taka, żeby
miasto potraktowało ich normalnie (tam mieszkają ludzie biedni) i żeby... .
Zresztą rozmawiałem z panem Prezydentem Gruszewskim, który podziela mój
pogląd żeby doprowadzić do końca i do czasu, a jest w odpowiedzi na piśmie, że
w 19 roku te budynki będą do sieci włączone, kanalizacji bo nie ma tej sieci no
żeby miasto pokryło te różnicę dwadzieścia minus (...) czternaście trzydzieści
na ich korzyść do czasu... . Bo nie może być tak, że ten który ma szambo musi
płacić prawie cztery razy więcej. I trzecia sprawa. Dochodzą do mnie słuchy,
zresztą nie tylko do mnie dofinansowania Klubu Vive piłki ręcznej. Chciałbym,

żeby miasto się do tego odniosło jak najszybciej bo rozmawiałem
z właścicielami Klubu, że mogą licencji nie dostać, no bo trzeba wpłacić dwa
miliony złotych, że mają potężne problemy finansowe z wypłata należności
zawodnikom. Jest to jeden z wiodących klubów w tym mieście, na pewno
każdemu na nim bardzo zależy i trzeba zrobić wszystko, żeby ten Klub
wspomóc oczywiście w miarę możliwości. Bo nie można też żądać nie widomo
jakich pieniędzy bo każdy by chciał dostać dużo. Ale przecież miasto ma
określone swoje też wydatki, potrzeby. Ale ten temat... . Żeby nie ujrzeć tak
później jakiś sytuacji takich, że coś się stanie z tym Klubem to należało by to
spokojnie porozmawiać i rozważyć. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję. I raz jeszcze przypominam, aby w swoich wypowiedziach nie używać
danych osobowych osób, które nie pełnią funkcji publicznych. Pamiętajmy
o słynnym RODO. W pierwszej swojej wypowiedzi akurat podał Pan dane
osobowe — imię i nazwisko pewnych osób i prosiłbym... .
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Ale których osób?
Głos z sali
Tych, które się starają o koncesję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Nie będę mówił.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Zwrócili się do mnie właściciele nieruchomości kilku przy ulicy Radiowej (nie
wymieniam z nazwiska). Zwrócili się mianowicie z tego powodu, że ulica
Radiowa podobnie jak Prezydenta Kaczorowskiego ma być w najbliższym
czasie remontowana ponieważ pojawiły się chyba jakieś rządowe pieniądze. Ja
znam tylko informacje z mediów. Natomiast ulica Radiowa i nieruchomości
tam położone (mieszkańcy poinformowali mnie) nie są podłączone do głównych
mediów chociażby takich jak woda. Więc teraz jest pytanie czy jeżeli będą
remonty tych ulic będzie nowa nawierzchnia czy może chodniki, nie wiem do
jakiego stopnia mają być te remonty poczynione. Może trzeba zabrać się jak
najszybciej za to, żeby również te media były tam podłączone. Dziękuję.

Pkt21
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Nikt w tym punkcie nie zapisał się do głosu. Przypominam, ze kolejna Sesja
Rady Miasta odbędzie w dniu 26 lipca br.

Do pkt 22
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam Sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 28 czerwca
c/erwca 2018 roku.
roku
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