Protokół Nr XLIX/2017
z Sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 07 grudnia 2017, w godz. 8.10. - 10.45
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 23 radnych.

Do pkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram XLIX Sesję Rady Miasta Kielce w dniu 07 grudnia 2017 r.
Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, Pana Sekretarza,
Panią Skarbnik, a także kierowników Wydziałów Urzędu Miasta i szefów
podległych Miastu jednostek.
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.
Szanowni Państwo. Zgodnie ze stanem rzeczywistym, potwierdzonym liczbą
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
W ostatnim czasie odeszła od nas Pani Barbara Wilkońska - długoletni
pracownik Urzędu Miasta Kielce. Proszę, abyśmy uczcili pamięć Pani Barbary
minutą ciszy. Dziękuję bardzo.

Do pkt 2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesję,
uzgodniony w dniu 29 listopada 2017 r. 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
wpłynęły wnioski Pana Prezydenta o dokonanie zmian do porządku obrad
dzisiejszej Sesji, a mianowicie:
I.

wycofanie z porządku obrad:

l

II.

1. projektu uchwały w sprawie powierzenia
Przedsiębiorstwu
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku
wynikającego z zadania własnego gminy;
wprowadzenie do porządku obrad:
1. projektu uchwały w sprawie powierzenia
Przedsiębiorstwu
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku
wynikającego z zadania własnego gminy;
2. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 2045;
3. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.

Ze względu na jednobrzmiące tytuły projektów uchwał proszę pana dyrektora
Ryszarda Mućka o uzasadnienie tych zmian. Czyli: mamy jedną uchwałę
wycofywaną z porządku obrad i wprowadzaną w jej miejsce drugą, z tak samo
brzmiącym tytułem.
r

Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem pan
Ryszard Muciek
Tak naprawdę jest to sama uchwała tylko już po Konwencie zorientowaliśmy
się, że poprzedni projekt uchwały zawiera błędy natury formalnej. To były
drobne rzeczy ale nie było innego wyjścia, jak tylko wycofać tamtą uchwałę
i zgłosić ją ponownie. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały w porządek obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Nie widzę.
Wobec tego poddam teraz pod głosowanie Wysokiej Rady wprowadzenie zmian
w porządku obrad dzisiejszej sesji:
I. wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
powierzenia
Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy;

Głosowanie:
Za-22
Przeciw - brak

Wstrzymał się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofaniu punktu z porządku obrad.
II.

wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia
Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku
wynikającego z zadania własnego gminy;

Głosowanie:
Za-22
Przeciw - brak
Wstrzymał się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
III.

wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2017-2045;

Głosowanie:
Za-23
Przeciw - brak
Wstrzymał się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
IV.

wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.

Głosowanie:
Za-23
Przeciw - brak
Wstrzymał się - 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 głosów sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie:

Za

-23

Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad, uwzględniający zmiany.
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
16.11.2017r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017 - 2045 ( z autopoprawką);
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2017 rok ( z autopoprawką);
3) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na finansowanie
zadań inwestycyjnych dot. modernizacji oświetlenia na terenie miasta
Kielce;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce,
z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych
przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej;

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017;
6) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą brane
pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla
kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej
szkoły
podstawowej,
określenia
liczby
punków
za
każde
z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
7) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie
udziałów
w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z
o.o. z siedzibą w Kielcach;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Komunalnego Przedsiębiorstwa
Remontowo-Budowlanego w Kielcach;
9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
i dworców w gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych
obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i
dworców;
10) projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Wrzosowej;
11) projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Radlińskiej (dz. nr 531/7, dz.
nr 531/8);
12) projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w
Kielcach przy ulicy Ogrodowej 3 oraz Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego
4;
13) projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w
Kielcach przy ulicach Panoramicznej i Czarnowskiej;
14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
17) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

18) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Urzędniczej (cz. dz. nr 275) oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
19) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Urzędniczej (cz. dz. nr 268) oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
20) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ulicy Św. Weroniki oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
21) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Planty;
22) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego z
zadania własnego gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści
protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 16 listopada 2017 roku. Radny oraz
każdy uczestnik Sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie
do rozpoczęcia dzisiejszej Sesji. Informuję, iż nikt nie wniósł żadnych
zastrzeżeń do protokołu.
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Kielce, która
odbyła się w dniu 16 listopada 2017 roku:
Głosowanie:

Za

-23

Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Protokół został przyjęty.

Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informacje Przewodniczącego Rady
1. Przypominam Państwu, że na stronie dla Radnych przedstawiony jest
projekt harmonogramu sesji Rady Miasta Kielce na 2018 rok.
Uwzględniając
harmonogram
sesji,
Przewodniczący
Komisji
zobowiązania są do przedstawienia rocznych planów pracy Komisji do
dnia 15 grudnia br.;
2. Interpelacje między sesjami złożyli Radni:
- Krzysztof Adamczyk,
- Marcin Chłodnicki,
- Tadeusz Kozior,
- Robert Siejka.

Do pkt 5
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę teraz Pana Prezydenta Andrzeja Syguta o przedstawienie informacji
o pracy między sesjami.
Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Sygut
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Pan Prezydent w okresie od
informacji złożonej na Sesji w dniu 16 listopada 2017 r. wydał:
I. 23 zarządzenia dotyczące:
1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce
na2017rok- Nr462/2017 ' Nr478/2017 ,
2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 rok
- N r 461/2017, Nr 463/2017, Nr 479/2017

i

3. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku
zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce"" Nr475/2017ł
4. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację:

a) w latach 2018-2020 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz
wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, których adresatami
są mieszkańcy Kielc- Nr467/2017 ,
b) w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce
do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz
powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

-Nr 474/2017

»

5. powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowania inwestycji
pn. "Budowa pięciu budynków wielorodzinnych z infrastrukturą
towarzyszącą i małą architekturą przy ul. Lecha w Kielcach" - Nr 460/2017,
6. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg
w Kielcach-Nr477/2017,
7. przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów dla absolwentów
szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie na miesiące listopad
- grudzień w roku akademickim 2017/2018 ~ Nr482/2017,
8. powołania Komisji:
a) do przejęcia

od PKP

S.A., posiadania

lokali

mieszkalnych

położonych w Kielcach przy ul. Grochowej 31
do przekazania lokali mieszkalnych Miejskiemu
Budynków w Kielcach do zarządzania ~~ Nr 469/2017,

i komisji
Zarządowi

b) likwidacyjnej do przeprowadzenia czynności zniszczenia składników
majątku ruchomego należących do Miasta Kielce ~ Nr470/20179
c) egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
• i

•

- N r 471/2017

nauczyciela mianowanego
,
d) do przekazania nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Grochowej 31 Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach
Nr481/2017

do zarządzania,
9. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu
polityki zdrowotnej pn.: "Program szczepień przeciw grypie na lata
2017-2020"- Nr464/2017 ,
b) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu
polityki
zdrowotnej
pn.
„Program
profilaktyki
zakażeń
Nr 465/2017

meningokokowych na lata 2017-2020" "
,
c) powołania komisji do przejęcia od PKP S.A., posiadania lokali
mieszkalnych położonych w Kielcach przy ul. Grochowej 31

i komisji
do przekazania lokali mieszkalnych Miejskiemu
Nr 476/2017
Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania ~
,
10. powierzenia
Miejskiemu Zarządowi
Budynków
w
Kielcach
do zarządzania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach
Nr466/2017
przy ul. Pieszej,
11. nieskorzystania z prawa pierwokupu:
a) niezabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Nr468/2017
Dalekiej nr 32,
b) prawa
użytkowania
wieczystego nieruchomości
gruntowej
Nr472/2017
położonej w Kielcach przy ulicy Podklasztornej ;
12. sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy
M. Gomółki-Nr473/2017,
13. sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Sandomierskiej (dz. Nr 1104/7) - Nr480/2017,
II. 2 decyzje i 5 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. 22 projekty uchwał Rady Miasta Kielce.

Radna Rady Miasta Kielce pani Marianna Noworycka-Gniatkowska
W imieniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej składam serdeczne gratulacje
dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Panu Markowi Scelinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dostał nagrodę od minister Elżbiety
Rafalskiej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za innowacyjne
rozwiązania w zakresie polityki społecznej. Nagroda została przyznana
Zespołowi Profilaktyki Rodziny za kompleksowe rozwiązywanie trudności
rodzin wychowujących dzieci, przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze. Inicjatorem utworzenia tego Zespołu i koordynatorem była
obecna Zastępca Dyrektora pani Dorota Ławniczak. Jeszcze raz panie
dyrektorze dla pana oraz wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie składam gratulacje i życzę dalszych sukcesów w pracy dla wspierania
rodziny i dzieci.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Myślę, że wszyscy Radni się przyłączają do tych gratulacji. Brawo, panie
dyrektorze dla pana i całej kadry. Proszę oczywiście przekazać te gratulacje
pracownikom.

Do pkt 6
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoka Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych
Komisji oraz informacjami Przewodniczących tych Komisji wszystkie projekty
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały opinię.
Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania
tych projektów proszę, aby przed głosowaniem wpisali się na listę mówców
w odpowiednim punkcie porządku obrad.

Do pkt 6.1 - 6.2
Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak zarekomendowała projekty uchwał:
I. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017 - 2045 z autopoprawką;
II. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2017 r. z autopoprawką.
Proszę o uchwalenie zmian w budżecie Miasta na 2017 rok, które zostały ujęte
w projekcie uchwały i które polegają na tym, że zmniejszają plan dochodów
łącznie o kwotę 4 685 922 zł. Na kwotę tych propozycji ogólnych składają się
propozycje dotyczące planu dochodów bieżących i są to zmniejszenia łącznie
o 3350410 zł oraz zmniejszenia planu dochodów majątkowych łącznie
o 1335512 zł. Propozycje również dotyczą zmniejszenia planu wydatków
budżetu Miasta łącznie o 6 609 762 zł. Na kwotę ogólną składają się propozycje
dotyczące zmniejszenia planu wydatków bieżących o 3 002 368 zł oraz
propozycje zmniejszenia planu wydatków majątkowych łącznie o 3 607 3904 zł.
Zmiany, które proponujemy w tym projekcie uchwały zmniejszają również plan
przychodów o kwotę l 923 843 zł. Projekt zawiera propozycje dotyczące zmian
w zadaniach inwestycyjnych rocznych na 2017 rok oraz propozycje zmian
w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w 2017 roku. Te wszystkie zmiany dotyczą propozycji zmian w budżecie wraz
z autopoprawką oczywiście i bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Od razu
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zarekomenduję propozycje zmian w Prognozie Finansowej Miasta na lata 2017
- 2045 wraz z autopoprawką. Są to zmiany, które wynikają z propozycji
dotyczących roku 2017. Bardzo proszę o przyjęcie również tych zmian w WPFie. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Chciałem zabrać głos w tym punkcie, gdzie daje się Szpitalowi Kieleckiemu na
Kościuszki 145 000 zł na zakup endoskopu. Chciałem zapytać, co to się stało
takiego, że prywatnemu podmiotowi chcemy dać znaczną kwotę. Nie mam nic
przeciwko temu szpitalowi, zawsze o niego walczyłem. O jego kontrakty,
o Oddział Ratunkowy. Ale nie wiemy nic na temat tego szpitala. Jaka jest jego
sytuacja finansowa po pierwszym, czy po trzech kwartałach tego roku, dlaczego
nie kupią tego z własnych środków i co się to stało, że na Mikołaja dostają tak
poważna kwotę biorąc pod uwagę, że jest tysiące ważnych, innych większych
lub mniejszych potrzeb w tym Mieście i ogromne zadłużenie. Chciałbym, aby
pani Skarbnik była uprzejma, czy ktoś, kto temat zna dobrze, żeby mi
powiedział dlaczego to robimy.
Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Sygut
Ta propozycja znalazła się jako skutek nie pisanej umowy przed Mistrzostwami
Europy w piłce nożnej. Szpital Miejski, podobnie jak Szpital Wojewódzki
Dziecięcy zobowiązały się do przyjmowania w okresie Mistrzostw osób, które
będą wymagać pomocy. I to jest konsekwencja przyjętych wówczas przez
szpital zobowiązań i nakładów, polegających na tym, że w okresie Mistrzostw
szpital musiał zatrudnić na okres dyżurów personel, który byłby gotowy do
przyjęcia tych pacjentów. Jest to forma rekompensaty. Chcę również
powiedzieć, że jest to jeden z warunków podpisania umowy o prowadzeniu
Mistrzostw. W przyszłym roku, od pierwszego sierpnia do końca sierpnia
będziemy mieć w Kielcach Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet do lat
18-tu i sytuacja się powtórzy. Miasto wystąpi wówczas do szpitala
pediatrycznego i do Szpitala Miejskiego i Wojewódzkiego (jeśli zajdzie taka
potrzeba) o przyjęcie dodatkowych zobowiązań, związanych z opieką nad tymi
dodatkowymi, potencjalnymi pacjentami. Ta umowa dotyczy również osób,
które uległyby jakimś wypadkom i wymagały pomocy w trakcie meczu, czy
wokół stadionów, czy w trakcie dojścia do stadionów. Jest to po prostu jeden
z elementów zapewnienia bezpieczeństwa podczas wielkich imprez sportowych.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Szpital, jeśli wykonuje jakiekolwiek działania medyczne ma płacone przez
Fundusz Zdrowia. Czy to będzie wypadek, czy to będzie operacja. Znając
Kielecki Szpital i zakres, w jakim może udzielać świadczeń (oczywiście
niewielki, bo jest interna, chirurgia i położnictwo i ginekologia)... . Natomiast
Szpital Wojewódzki ma tych oddziałów trzydzieści kilka. Powtarzam: nie mam
nic przeciwko temu ale nie gmatwajmy sprawy, że jak przyjechali na U-21 to
muszą dostać pieniądze, bo przyjęli kogoś do roboty. Jeśli nie mieli endoskopu
(teraz ten endoskop dopiero kupią po zakończonych Mistrzostwach) to znaczy,
że endoskop nie był potrzebny w tym czasie, kiedy korzystali z tego. Radni
zdecydują jak trzeba. Ale ja uważam, że jeśli miałby ktokolwiek dostać, to
akurat nie ten szpital. Bo zakres jego świadczeń jest tak mały (obojętnie na
jakich imprezach), że chyba inny szpital powinien dostać czyli Wojewódzki. Nie
dlatego, że ja tam pracowałem, nie. Każdy ma obowiązek zapewnić sobie
aparaturę, sprzęt medyczny we własnym zakresie. Jeżeli Miasto jest tak bogate
i chce dotować, to dajcie wszystkim szpitalom.
Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Sygut
Panie Radny. Nie chcę być złośliwy ale w czasie, kiedy Pan był dyrektorem
szpitala Wysoka Rada przyjmowała uchwały dla Pana i dla Onkologii. A nie ma
różnicy w świetle ustawy między szpitalami. Wszystkie szpitale korzystają
z Narodowego Funduszu Zdrowia, te które mają kontrakty nie są instytucjami
biznesowymi w sensie prawa. To po pierwsze. Po drugie: w trakcie Mistrzostw
Europy byli zawodnicy, kibice spoza Unii Europejskiej i oni nie są objęci
żadnym systemem ubezpieczeń, a musi im być udzielona pomoc. I Szpital
poniósł z tego tytułu określone wydatki. Chcę również powiedzieć, że mimo, iż
jest to szpital prywatny, to jest to szpital nasz. I taki szpital w świetle ustawy
i obowiązków, jakie ma samorząd wobec swoich obywateli... . Ustawa po
prywatyzacji nie zdejmuje z Miasta odpowiedzialności za zdrowie
i bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. I musimy to brać pod uwagę również
jako rodzaj inwestycji na przyszłość. Że gdyby się coś działo mamy prawo
liczyć na adekwatną do sytuacji postawę dyrekcji szpitala. To jest pełne
uzasadnienie. Ja wiem, że można go nie przyjąć.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Racja jest jedna, Panie Prezydencie, że podmioty prywatne i publiczne szpitale
są traktowane jednakowo. Natomiast jest nieprawdą, że dawanie pieniędzy na
endoskop po zakończeniu tych Mistrzostw to jest jakiś zwrot kosztów
i nakładów. My nie znamy, jakie nakłady szpital poniósł, czy w ogóle
jakiekolwiek poniósł, które szpitale poniosły i jakie nakłady. Mówię: nie mam
nic przeciwko, żeby każdemu dać pieniądze tylko, że tego Miasta jest nie stać na
takie rozdawnictwo. I o to mi się rozchodzi. Nie mam nic przeciw żadnemu
szpitalowi. Natomiast oświadczam Panu, że jeśli pan mówi, że część
przyjeżdżających była nie ubezpieczona to zgodnie z prawem, jakie obowiązuje
w tym kraju każdy ma prawo do świadczeń medycznych, nawet jeśli nie jest
ubezpieczony, a ma wypadek To co? Miałby być nie załatwiony?
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś
Chcę dopowiedzieć do tego, co powiedział pan radny Gierada. No, również
dziwię się, że takie prezenty rozdajemy szpitalom prywatnym w tej chwili.
Szczególnie, że (jeżeli oczywiście są to informacje prawdziwe) ten szpital na tą
chwilę nie funkcjonuje najlepiej. Ta część miejska, czy też same budynki nie są
w należytym stanie i spółka, która ten szpital przejęła, czy też prowadzi myślę,
że w jakimś sensie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Stąd taki prezent
po zakończonych Mistrzostwach wydaje mi się trochę nie uzasadniony.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Przyłączam się do moich przedmówców, jeśli chodzi o wszystkie argumenty
dotyczące tego dotowania szpitala. Natomiast chciałbym mieć taką pewność, że
Miasto wybiórczo nie wspiera wybranych przez siebie prywatnych podmiotów.
Powiedział pan, że jest to forma rekompensaty za udział w obsłudze medycznej
tego spotkania sportowego, które miało miejsce w Kielcach. Tak samo, jak
dotyczyło to Szpitala Zespolonego i Szpitala, wówczas jeszcze Dziecięcego.
Więc chciałbym zapytać, w jakiej kwocie taką rekompensatę otrzymały
pozostałe dwa szpitale? I to jest moje pytanie konkretne do pana Prezydenta.
A drugie - to już bardziej taka prośba. Chciałbym, aby tego rodzaju kwestie
wyłączane z pakietu. Dlatego, że mam w tym momencie trudność, czy
zagłosować za pozostałymi propozycjami zmian w budżecie i WPF-ie, czy też
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przeciw. Właśnie dlatego, że ta kwestia jest dla mnie kontrowersyjna, a pan
Prezydent, z całym szacunkiem nie przekonał mnie do swych argumentów.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki (ad vocem)
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, Wysoka Rado. Miałem się nie
odzywać na ten temat ale usłyszałem wesołą twórczość pana Kędziory i od razu
się odezwałem. Konstruktywnie, jak dyskutujemy to na końcu tej dyskusji jest
np. wniosek o to, żeby wykreślić z projektu budżetu tą pozycję i wtedy to jest
konstruktywny wniosek. I nie trzeba wtedy nic wyciągać. Wtedy większość
zdecyduje, czy to wykreślamy z budżetu czy nie. Jeżeli się wnioskuje o to, żeby
każdy tytuł oddzielnie głosować no to wszystkiego najlepszego.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Mam pytanie do pani Skarbnik odnośnie dwóch pozycji, które znalazły się
w uchwale budżetowej w korekcie. Jedna dotyczy środków na zimowe
utrzymanie dróg dla Miejskiego Zarządu Dróg. To już w ostatnim półroczu
kolejna transza, którą mamy zamiar przekazać, tym razem w kwocie 650 000 zł.
Jeżeli dobrze liczę, to w ostatnim półroczu to jest ponad 2 000 000 zł już.
Oczywiście, ja nie kwestionuję celu bo przede wszystkim kwestie
bezpieczeństwa, kwestie estetyki w mieście. I też przyjmuję argumenty, że zima
była wyjątkowo sroga ale też dziwi mnie poziom tego niedoszacowania środków
na zimowe utrzymanie dróg. I mam takie konkretne pytanie: jeżeli dokładamy
w ostatnim półroczu 2 000 000 zł, jak była kwota zaplanowana na 2017 rok na
zimowe utrzymanie dróg? Jaki ta kwota stanowi procent w kontekście
zaplanowanego budżetu? I druga pozycja, która się znalazła w tej uchwale.
Mianowicie też wsparcie jednostki miejskiej. Mam na myśli MOSiR kielecki.
I tam znalazła się kwota prawie 850 000 zł na także bieżącą działalność. To nie
są żadne środki na inwestycje. Też się zastanawiam, jaki to wsparcie stanowi
duży udział w globalnym, rocznym budżecie tej jednostki. Bo szczerze mówiąc,
mnie się wydaje, że to są dość duże pieniądze.
Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak
Patrzę tutaj na kolegę Stępnia, że chce mnie wesprzeć. Ja zaraz koledze oddam
głos. Natomiast chciałabym powiedzieć, że w trakcie roku kwota, która jest
14

przydzielona w ogóle dla Miejskiego Zarządu Dróg na utrzymanie zimowe, czy
na remonty na przykład, czy inne wydatki związane z naszymi drogami,
chodnikami, ulicami itd. jest adekwatna do potrzeb. To są pieniądze, które są
zaplanowane w takich wysokościach, w jakich wydają się, że będą
wystarczające. W trakcie roku zdarza się, że myje przesuwamy z jednego działu
do drugiego działu w zależności od tego, jaka jest potrzeba na dany moment
(nie ukrywam), mając nadzieję na to, że będą one całkowicie wystarczające. Nie
umiem dzisiaj powiedzieć, jaki to jest procent tej kwoty i czy to rzeczywiście
potwierdzić, czy zaprzeczyć, czy to było 2 000 000. Bo nie mam tego
w pamięci, jaka to była kwota w ciągu pół roku. Być może, że tak było, jak pani
mówi. Natomiast mogę zapewnić, że ta kwota na pewno nie jest wyższa od
średniej z poprzednich lat. Radzimy sobie w trakcie roku jak to jest możliwe,
żeby z innych działów tych pieniędzy nie przenosić. Natomiast teraz przyszła
taka pora, że są potrzebne pieniądze na ten rodzaj wydatków no to musimy po
prostu zasilić Miejski Zarząd Dróg. Jeśli chodzi o MOSiR: to była taka sytuacja,
że rzeczywiście w trakcie roku również były zaspokojone inne potrzeby, które
wynikały z ich profilu działalności, a teraz dokładamy te środki na to, żeby
mogli wyjść w tym roku bez zobowiązań, żeby nie musiały być przeniesione na
kolejny rok. Trochę było remontów wcześniej robionych i były środki
przenoszone. Natomiast teraz już nie ma takiej możliwości, żeby w ramach
paragrafu przenieść. Prawo wymaga, żeby to było uchwałą Rady. Po prostu na
media, na uzupełnienie tych wszystkich potrzeb, które są. A jaka to jest kwota?
To już jest dużo niższy wydatek. Bo tam jest przecież kilkanaście czy prawie
ok. 20 000 000 łączne wydatki MOSiR-u. W związku z tym te 800 000 to jest
duża kwota. Natomiast proszę mi wierzyć, że to jest tak, że nie jesteśmy
w stanie wszystkiego przewidzieć i na jakimś etapie trzeba dodatkowo zasilić
czy określne jednostki, czy grupy wydatków.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Włodzimierz Stępień
Chcę powiedzieć, że pierwotnie w planie budżetu na 2017 rok na cele związane
z bieżącym utrzymaniem przeznaczono kwotę 7 850 000 zł, z tego z góry
przeznaczono 20 000 na zakup nowych koszy na śmieci. Natomiast pozostałe
7 830 000 na oczyszczanie miasta. I pierwotnie planowano przeznaczyć
3 180 000 na letnie oczyszczanie i 4 650 000 na zimowe utrzymanie na pierwszą
i drugą połowę 2017 roku. Warunki pogodowe, jakie mieliśmy w styczniu
i lutym tego roku były, jak Państwo pamiętacie dość koszmarne. Wydaliśmy
15

4 873 223 zł i 60 gr chociaż planowaliśmy 4 650 000 zł. Tyle wydaliśmy
w pierwszej części roku, czyli w miesiącach styczeń - marzec na akcję „Zima".
W trakcie roku na całość związaną z utrzymaniem ulic i chodników plan został
w związku z tym zwiększony o 825 000 ale środki te zostały przeznaczone
utrzymanie rozumiane jako: zamiatanie ulic, chodników i przystanków chociaż
od września przy częściowo ograniczonym zakresie wykonywanych prac. Nie
trzeba być matematykiem, żeby od razu widzieć, że na drugą część roku, na
akcję „Zima" brakuje środków. W związku z tym wystąpiliśmy o zwiększenie
tych środków. Przewidujemy, że miesięcznie, przy takich średnich miesiącach
koszt zimowego utrzymania (kiedy zima jest, a nie kiedy zima jest gdzieś tam
teoretycznie) to ok. 500 000 zł przy sprzyjających warunkach pogodowych. Taki
koszt wynosi ok. 260 000 zł. Mówię o stałym ryczałcie z pierwszego etapu akcji
„Zima" tzn. gotowość wykonawcy do realizacji zadań na podstawie wezwania
telefonicznego. A pozostała kwota to koszty związane z prowadzonymi
czynnościami, związanymi z należytym utrzymaniem nawierzchni drogowych.
Wiemy, że tzw. przejścia przez zero, zamrożenia, rozmrożenia powodują
powstanie spękań, wysadzin, tzw. przełomów. I to trzeba na bieżąco usuwać.
Mając na uwadze, że później się to będzie poprawiać. Ale żeby nie degradować
większych powierzchni, czasami (to irytuje nieraz mieszkańców) łatamy
również w takim sezonie no „nie drogowym," nazwijmy. Ale to jest działanie
prewencyjne, zmniejszające skutki, które byłyby ewentualnie w późniejszych
miesiącach. Z własnego budżetu wygenerowaliśmy kwotę oszczędności ok.
350 000 zł. Dla porównania, w 2016 roku na oczyszczanie wydaliśmy
7 972 562 zł 84 gr. Jak próbujemy racjonalizować tą gospodarkę? No w prosty
sposób, który jest możliwy ale który się nie da namnażać. Zlikwidowaliśmy
w 2017 roku dyżury kierowców, którzy byli przy akcji „Zima" i każdy
pracownik musi wykazać się posiadaniem badań psychotechnicznych, takich jak
kierowca, quasi zawodowych powiedziałbym, żeby korzystać z samochodu
dyżurnego. Zwolniliśmy czterech portierów oraz okazjonalnego jakiegoś na
umowę zlecenie czy osobę, jeśli wypadała choroba. To daje wymierne
oszczędności, które zmniejszają koszt bieżącego funkcjonowania, a tym samym
ta część przeznaczona na rzeczowe działania jest większa. Wprowadziliśmy
bardzo szczelny system w postaci elektronicznego dziennika dyżurów
i monitorujemy te działania. Zawsze jest taki dylemat: czy akcję patrolową
zmienić na gotowość, czy gotowość zmienić na patrolową czy inną bo to są
zupełnie inne pieniądze. Zapraszam za kilka dni. Każdy mieszkaniec będzie
mógł w realnym czasie zobaczyć, w którym miejscu jest piaskarka czy pług.
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Bowiem umieściliśmy taki monitor w holu i jeśli ktoś będzie chciał zrobić
w realnym czasie print screena co godzinę, to byśmy wiedzieli o której godzinie,
w której części miasta były pługi czy tam piaskarki. To tak prewencyjnie bo
czasami słyszymy opnie, że: „no nie ma żadnej piaskarki", a my wiemy, że jest
14 w mieście. Będziemy mogli powiedzieć o danej minucie, gdzie ten sprzęt był
użyty. Indywidualnie chętnie Państwu przedstawię te działania, które
podejmujemy, żeby zracjonalizować, żeby uszczelnić system, żeby nie dopuścić
do ewentualnych nie potrzebnych działań realizatorów akcji „Zima", czy też
naszych dyżurnych. Natomiast bez tych środków, proszę Państwa będziemy
narażeni na zarzut wtedy słuszny: że nie dbamy o stan jakości nawierzchni
i bezpieczeństwo użytkowników dróg i ulic. Chce powiedzieć, że tak to jest, że
za każdym razem, jak zima rusza to bez względu na to czy to jest prawda, czy
nie jesteśmy adresatem uwag. Rzadko kiedy jest refleksja, że nie wszyscy może
zmienili opony na zimowe, nie wszyscy w ogóle mają opony nadające się do
jazdy. Natomiast, żeby zapobiec takim sytuacjom chcemy, żeby przezierność
tego systemu i transparentność była pełna. Tak, jak powiedziałem: za kilka dni
będziemy mogli każdego obywatela zaprosić, żeby zobaczył (bo dyżur akcji
„Zima" będzie w Biurze Obsługi Interesantów czy już jest) naszą gotowość do
transparentności, do pokazywania, gdzie jesteśmy, na co wydajemy pieniądze
gdzie oszczędzamy, żeby tych pieniędzy na akcję było więcej. Dziękuję bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda (ad vocem)
Bardzo dziękuję panie Dyrektorze. To była iście wyczerpująca odpowiedź.
Nawet powiedziałabym z takim naddatkiem. Co do tego, o czym pan
wspomniał, że będzie ten system, gdzie on-line będzie można zobaczyć, gdzie są
samochody, które piaskują i odśnieżają. Gdyby mieszkańcy mieli możliwość
podglądu on-line, a nie koniecznie zjawienia się w MZD, w Biurze Obsługi
Klienta i patrzenia w ten telewizor myślę, że byłoby to z większą korzyścią,
także dla Państwa, jak i dla takiego społecznego systemu kontroli.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Włodzimierz Stępień
No cóż mam powiedzieć. Oczywiście, że widzę techniczną możliwość poprzez
dodatkową kamerę i transmisję on-line ale z widokiem na te monitory. Bo na
drugim monitorze, ponieważ weszliśmy w system monitoringu miejskiego
i mamy dostęp do wszystkich kamer jednoczasowo według wyboru operatora
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będzie widać sześć takich newralgicznych punktów, takich najgorszych.
W przyszłości chcemy przy ITS-ach zrobić takie mini stacje meteorologiczne
również przy mostach bo to są najbardziej wrażliwe miejsca, najbardziej
narażone na to rozmarzanie i zamarzanie. Zapewniam Państwa, że za kilka lat
(nas tu już nie będzie, przynajmniej wszystkich) ... . Nie no, jest wiek
emerytalny, są inne uprawnienia, o tym mówiłem, a nie tak głęboko. Ale
chcemy zostawić system, który będzie transparentny i będzie bardzo przejrzysty
ale również dla obywatela. Dlatego, że chcemy te informacje przy ITS-ach
również umieścić. Dodatkowo wprowadzamy takie mini stacje meteorologiczne
na skrzyżowaniach, a dodatkowo, jak na rondach wprowadzimy to będzie
optymalizacja tych działań i wysyłanie środków technicznych w rzeczywiście
w każde potrzebne miejsce.
Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Sygut
Może ja nie byłem zbyt precyzyjny w informacji. Była podpisana umowa
pomiędzy UEF-ą, a nami dotycząca zasad organizacji i odpowiedzialności
Miasta za pewne działy, związane z bezpieczeństwem w trakcie tych
Mistrzostw. W wyniku tej umowy (bo Pan pyta o pieniądze) Artmedik dostał
2 300 zł, Pogotowie, mówiąc umownie dostało 31 000 zł i Centrum otrzymało
2 300 zł. Bo to były konkretne zobowiązania tych podmiotów medycznych.
Natomiast dlaczego tu 145 000 ? Otóż dlatego, że w tej umowie była specjalna
kategoria potencjalnych pacjentów. To są wymogi UEFA. Chodzi o VIP
i SUPER VIP. Do tych zobowiązań szpitalem referencyjnym, wskazanym przez
nas był Szpital Miejski. To może się nie podobać panu radnemu Gieradzie. Ale
taką arbitralną decyzję ja podjąłem. I w ramach tej umowy o ochronie VIP-ów
musiały być przygotowane: ekstra pokoje, ekstra dyżury lekarskie. To wszystko
zostało przez Szpital przygotowane. I na tydzień przed Mistrzostwami UEFA się
z tego wycofała. I to są m.in. konsekwencje tego, co nam zrobiła UEFA. Szpital
koszty poniósł, a oni pod wpływem społecznych prawdopodobnie nacisków, że
SUPER VIP-y i VIP-y mają ekstra warunki, ekstra zabezpieczenia powiedzieli,
że wycofują się z tych żądań. W takiej sytuacji gospodarz zostaje na lodzie. I na
to nie mamy sposobu. Jeszcze jedna uwaga. Ten endoskop nie będzie służyć
VIP-om i SUPER VIP-om UEF-y tylko nam, kielczanom przede wszystkim.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora (ad vocem)
Odniosę się jeszcze kolegi z sali, który powiedział, że formalny ma
pierwszeństwo. Tak, ale pan Przewodniczący kieruje obradami sesji. Przed
chwilą również ad vocem miało pierwszeństwo przed formalnym, więc może
sobie nie wytykajmy takich formalności. Sesja jest prowadzona bardzo
sprawnie.
Panie Prezydencie. Dziękuję za wyjaśnienie. Wprawdzie dalej nie dowiedziałem
się, jaka to rekompensata finansowa dotyczyła dwóch szpitali, które pan
wymienił wcześniej. A mnie właśnie chodzi o ten arbitraż, i którym pan
wspomniał, że pan arbitralnie wybrał, któremu szpitalowi zapłacimy. Umowa
ma to do siebie, że za określone dzieło należy się określona zaplata. Więc
można to było w prosty sposób opisać i później to rozliczyć. Teraz mamy do
czynienia z taką nietypowa konstrukcją. Nie chciałbym jej tutaj komentować.
Ale dalej podtrzymuję swoje argumenty i argumenty moich przedmówców, że
jest to troszkę nie w porządku względem innych podmiotów. Dlatego chciałem
złożyć wniosek formalny.
Wniosek formalny jest taki: proszę o usunięcie tego punktu spod obrad, czyli
punktu dotyczącego dofinansowania dla Szpitala w kwocie 145 000 z uchwały
budżetowej.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Nie mam takiego wniosku na piśmie. Proszę bardzo, pan przewodniczący
Tomasz Bogucki.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Radny. Nauka kosztuje ale ja bezpłatnie powiem jedną rzecz. Wniosek to
ma być w formie poprawki na piśmie do projektu budżetu. A nie: wnioskuje
pan, żeby to usunąć. Tak się nie robi. Tam jest wszystko opisane w Statucie, co
trzeba zrobić.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś
Składam wniosek formalny o dwudziestominutową przerwę.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Piętnaście minut wystarczy? Czyli spotykamy się
przerwa.

9.15. Piętnastominutowa

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wznawiamy po przerwie obrady sesji Rady Miasta. Wpłynął do mnie wniosek
Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wniosek dotyczy zdjęcia
145 000 z zadania „Dotacja celowa dla Szpitala Kieleckiego sp. z o.o."
w projekcie budżetu na rok 2017. Powiem skrótowo, tak jak jest napisane:
planowane dochody dotyczące VAT-u w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
145 000 zdjęcie z zadania „Dotacja celowa dla Szpitala Kieleckiego Spółka
z o.o. w Kielcach". Zmniejszenie planowanych dochodów, dotyczących VAT
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Poprawka powinna być jednoznaczna. Prosimy o sformułowanie tak poprawki,
żeby nie było wątpliwości z czego chcemy zrezygnować. Natomiast
dopisywanie tam spraw związanych z dochodami nie wiem, czy MOPR-u, czy
MOSiR-u nie ma najmniejszego sensu. Bo konsekwencją tego, że nie chcemy
wydać 145 000 będzie oczywiście zmiana w różnych tabelach i wydatkach
ogółem. Ewentualnie, jeżeli były również przewidziane pieniądze po stronie
dochodowej, czy przychodowej będzie również korekta zrobiona odpowiednio
do tej poprawki.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora (ad vocem)
Myślę, że najlepiej (ponieważ na tej sali mamy specjalistę, z którym
konsultowałem się ze względu na problematyczny wzór wniosku) odpowie pan
dyrektor Wojciech Dudzie, który udzielając mi wsparcia w tym zakresie
poinformował, że zdejmując taką kwotę, aby nie psuć konstrukcji budżetu
należy zrównoważyć to po drugiej stronie i dlatego też moja propozycja, aby ta
kwota znalazła się po strome MOSiR-u. Ale jeśli chodzi o szczegóły, bardzo
bym prosił o wypowiedź pana Dudzica.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę bardzo, pan dyrektor Wojciech Dudzie jako wsparcie przewodniczącego
Kędziory.
Dyrektor Wydziału Budżetu pan Wojciech Dudzie
No może nie wsparcie tylko pomoc. Rzeczywiście, jedną z zasad budżetowych
jest to, że budżet musi się równoważyć. Jest parę przypadków w ustawie
0 finansach, kiedy tak nie musi być ale o tym teraz nie będę mówił.
1 mianowicie: jeżeli zdejmujemy plan wydatków na coś przeznaczony musimy
również zdjąć albo wydatki - plan wydatków albo plan dochodów, z czego te
wydatki miały być finansowane. Między innymi w uchwale jest zwiększenie
planu VAT-u ponad planowanego od MOSiR-u. Także pan radny Kędziora
przyszedł, poprosił, wskazałem.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Podtrzymuję dalej swoje stanowisko, że powinna być tylko sentencja tej
poprawki, polegająca na wykreśleniu pozycji wydatkowej. Natomiast
konsekwencją ewentualnie przyjęcia tej poprawki będzie zmiana w projekcie
uchwały nie tylko w tym miejscu po stronie dochodowej ale we wszystkich
innych tabelkach itd. Jeżeli byśmy brnęli w tym kierunku to musielibyśmy
poprawkę rozbudować o wszystkie elementy, które są po stronie wydatkowej
i dochodowej i to jest bez sensu. Wielokrotnie robiliśmy korektę i nie robiliśmy
rozbudowania, gdzie poprawiamy dochody, gdzie poprawiamy wydatki.
Wiadomo, że to jest konsekwencja i zasady konstruowania budżetu są
oczywiste.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Bardzo proszę pana Przewodniczącego o poddanie w takiej formie, w jakiej
złożyłem. Jestem za stanowiskiem ekspertów, którzy się tym zajmują na co
dzień, a nie pana radnego Boguckiego.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Nie chciałbym się stawiać między młotem, a kowadłem. Tak naprawdę
powinienem Państwu to skserować. Proponuję jeszcze 5 minut przerwy i za
chwilę się spotkamy.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wznawiamy obrady sesji po kolejnej przerwie. Wszyscy z Państwa radnych
dostali wniosek formalny Klubu radnych PSL RM Kielce (w załączeniu do
protokołu). Nie wiem, czy jest potrzeba odczytywania, każdy ma przed sobą.
Myślę, że w tym momencie nie ma wątpliwości nad jakim wnioskiem, jakiego
typu będziemy głosować.
I.

Głosowanie w sprawie przyjęcia poprawki do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na rok
2017 z autopoprawką.
Za
-9
Przeciw
-10
Wstrzymało się - 4

Rada Miasta Kielce nie przyjęła poprawki do projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na rok 2017
z autopoprawką.
II.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045
z autopoprawką:
Za
-15
Przeciw
-2
Wstrzymało się - 4

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1102/2017 z dnia 07 grudnia
2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017 - 2045 z autopoprawką;
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III.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok z autopoprawką:

sprawie

Za
-16
Przeciw
-2
Wstrzymało się - 5
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1103/2017 z dnia 07 grudnia
2017 uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
autopoprawką;

Do pkt 6.3
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na
finansowanie zadań inwestycyjnych dot. modernizacji oświetlenia na terenie
miasta Kielce.
Proszę o przyjęcie i uchwalenie uchwały. Jest to kwota 232 000 zł. Chcemy
przeznaczyć ją na modernizację oświetlenia zlokalizowanego nad Zalewem
Kieleckim, oświetlenia ulicy Paderewskiego, przebudowy oświetlenia ulicy
Szczepaniaka, przebudowy oświetlenia ulicy Grunwaldzkiej. Pożyczka podlegać
będzie spłacie w latach 2018 - 2020. Istnieje możliwość uzyskania przez miasto
nawet 15% umorzenia tej pożyczki po realizacji i rozliczeniu tego zadania.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za

-22

Przeciw

- brak

Wstrzymało się

- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1104/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na
finansowanie zadań inwestycyjnych dot. modernizacji oświetlenia na terenie
miasta Kielce.

Do pkt 6.4
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta
Kielce, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań
inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii
Europejskiej.
W lipcu 2016 roku podjęliście Państwo uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
na finansowanie planowanego deficytu, związanego z pokryciem wkładu
własnego w zadaniach współfmansowanych środkami pochodzącymi z Unii
Europejskiej. W związku z tym, że zmienia się harmonogram realizacji tych
zadań chcemy zmienić również możliwość pociągnięcia transz tego kredytu.
Dlatego proszę o uchwalenie zaproponowanych zmian.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za

-23

Przeciw

- brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1105/2017 z dnia 07 grudnia
2017 zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce,
z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych
przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.
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Do pkt 6.5
Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017.
W związku z tym, iż wpłynęło 30 000 zł na fundusz przeciwdziałania
uzależnieniom alkoholowym kwotę tę, zgodnie z procedurą, która Państwo
znają chcielibyśmy przeznaczyć na wydatki Świętokrzyskiego Centrum
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Proszę o zaakceptowanie tej propozycji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za

-23

Przeciw

- brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1106/2017 z dnia 07 grudnia
2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017.

Do pkt 6.6
Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt
uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą brane pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla kandydatów do
klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej,
określenia liczby punków za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia.
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Prawo oświatowe przewiduje, iż Rada Gminy ma prawo i obowiązek przyjąć
kryteria dodatkowe przy drugiej turze naboru do przedszkoli publicznych oraz
szkół podstawowych. I taką propozycję Państwu przedkładamy w § l
i chcielibyśmy, abyście Państwo zaakceptowali te kryteria naboru przedszkoli
i szkół podstawowych w drugim etapie naboru.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1107/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą brane pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla kandydatów do
klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej,
określenia liczby punków za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia.

Do pkt 6.7
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Należnościami pani Małgorzata
Zwierzchowska zarekomendowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Rejonowym
Przedsiębiorstwie Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą
w Kielcach.
Chciałabym prosić o przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Rejonowym
Przedsiębiorstwie Zieleni i Usług Komunalnych w wysokości 900 000 zł, na
którą składa się 1800 udziałów o wartości nominalnej 500 zł.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1108/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie
udziałów w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni i Usług Komunalnych Spółka
z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Do pkt 6.8
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
likwidacji
Komunalnego
Przedsiębiorstwa
Remontowo-Budo wlanego
w Kielcach.
Uchwała ma pozytywne opinie obu Komisji właściwych merytorycznie czyli
Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Finansów Publicznych. Ja jestem
likwidatorem tego przedsiębiorstwa, ponieważ na majątek tego tworu składa się
tylko ta jedna nieruchomość, która miała w dużej części nie uregulowany stan
prawny. Już ma uregulowany w tej części zielonej. Pozostało zabezpieczenie
nakładów na zbadanej od strony prawnej części tej zaznaczonej na niebiesko,
która jest własnością prywatną. Z tym, że tutaj będziemy zakładać
prawdopodobnie księgę wieczystą i wpiszemy wartość tych nakładów, które są
na stanie księgowym przedsiębiorstwa na hipotekę po to, żeby je zabezpieczyć
i to będzie koniec likwidacji. Alternatywna droga to taka, że uda się osobę, która
zajmuje ten budynek nakłonić do tego, żeby podpisała z przedsiębiorstwem
umowę dzierżawy. Wówczas moglibyśmy rozpocząć termin zasiadywania tej
nieruchomości. Oczywiście po zakończeniu tej likwidacji wszystko to, co ma
uregulowany stan prawny stanie się własnością gminy czyli składnikiem mienia
komunalnego.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1109/2017 z dnia 07 grudnia
2017 zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Komunalnego Przedsiębiorstwa
Remontowo-Budowlanego w Kielcach.

Do pkt 6.9
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
zarekomendował uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad
korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych i dworców.
Ze względu na to, że przewoźnicy są regulowani zarządzeniem Prezydenta
i okazało się, że zarówno dworzec busowy, który aktualnie (ten prywatny, który
funkcjonuje) jest przy ulicy Żelaznej, Dworzec PKP przy ulicy Żelaznej, nasze
przystanki również. W związku z tym, aby łatwiej go lokalizować (tymczasowy
dworzec) proponujemy, żeby lokalizacja była przy Placu Niepodległości 1.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1110/2017 z dnia 07 grudnia
2017 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów
i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców.
Do pkt 6.10

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Wrzosowej.
Uchwała dotyczy nabycia niewielkiej nieruchomości przy ulicy Wrzosowej. Jest
to na tym terenie, na którym będzie lokalizowany campus laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar. Nieruchomość 67 metrów.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1111/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Wrzosowej.
Do pkt 6.11

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Radlińskiej (dz. nr
531/7, dz. nr 531/8).
Kolejny projekt - ulica Radlińska, 221 metrów. To jest typowe nabycie
nieruchomości pod drogę w związku z ustaleniami planu miejscowego.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1112/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
w Kielcach przy ulicy Radlińskiej (dz. nr 531/7, dz. nr 531/8).

Do pkt 6.12
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości
położonych w Kielcach przy ulicy Ogrodowej 3 oraz Alei Tysiąclecia Państwa
Polskiego 4.
To już sprawa znana, związana jest z siedzibą NIK-u, który w planach ma się
mieścić przy ulicy Ogrodowej, a w zamian Miasto otrzyma od Skarbu Państwa
1000-metrową powierzchnię, 1000-metrowe piętro przy ulicy Tysiąclecia tam,
gdzie teraz mieści się NIK.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1113/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy
Ogrodowej 3 oraz Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 4.

Do pkt 6.13
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości
położonych w Kielcach przy ulicach Panoramicznej i Czarnowskiej.
Tutaj trochę szersze uzasadnienie. To jest powrót pomysłu, który polega na tym,
aby Przedsiębiorstwo „Łysogóry" mogło wybudować parking wielopoziomowy
na terenie znajdującym się po prawej stronie kina „Romantica". Teren
zaznaczony kolorem niebieskim. Zamian polega na tym: my, jako Miasto
dajemy to - część ulicy Panoramicznej, która jest częścią użytkowania
wieczystego idzie dla Miasta. Przy czym, jak sami Państwo widzą jest pewna
dysproporcja pomiędzy powierzchnią tych nieruchomości stąd konieczna będzie
dopłata. Przy czym, kompensata tej dopłaty nastąpi w następujący sposób:
widzą Państwo tutaj ulicę Witosa, ulicę Zagnańską. W ramach modernizacji
przebicia Witosa do ulicy Wojska Polskiego i remontu jednocześnie
Zagnańskiej został zabrany pod drogę półhektarowy kawałek gruntu, który
należy do spółki zależnej od Przedsiębiorstwa „Łysogóry". Stąd też Miasto jest
zobowiązane do wypłaty odszkodowania za ten kawałek i ta kwota, która jest
różnicą pomiędzy wartością tych nieruchomości, które Państwo widzą pokryje
(oczywiście nie wiemy dokładnie czy pokryje nie wiemy, jakie będą te
konkretne liczby bo to dopiero okaże się po wycenie)... . natomiast chodzi o to,
żeby zniwelować skutki odszkodowawcze ze strony Miasta, które będziemy
musieli ponieść tą dopłatą z tytułu tej Panoramicznej. Jeśli chodzi o stronę
własnościową to tyle.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Zgłosiłam się rzutem na taśmę bo czekałam na ciąg dalszy. Bo on miał nastąpić.
Przynajmniej tak się umawialiśmy na Komisji Ładu Przestrzennego. Oczywiście
to jest powrót do sprawy sprzed bodajże roku. Wtedy dyskutowaliśmy
o koncepcji uregulowania. Z tego, co pamiętam mówiliśmy wtedy o kwestii
wydzierżawienia tego gruntu „Łysogórom". Jest jasna sprawą, że uregulowanie
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gruntów pod ulicą Panoramiczną musi nastąpić bo hipotetycznie właściciel, czy
użytkownik wieczysty może postawić tam szlaban i takie jest jego prawo
własności. Więc to należy uregulować. Ale ja przypomnę, że wtedy nie radni
głosowali przeciwko tej uchwale tylko pan Prezydent zdecydował się zdjąć ją
z porządku obrad, a to po, żeby dać czas Miastu i partnerom z Przedsiębiorstwa
„Łysogóry", żeby dopracować koncepcję zagospodarowania tego terenu
i postawienia tam samego parkingu. Czyli jakąś koncepcję zabudowy terenu ale
też zagwarantowania wielu istotnych rzeczy dla przestrzeni publicznej, która
znajduje się w takiej lokalizacji, że ma swoje pewne uwarunkowania. Tam jest
i okolica dość znacząca i też przejście od ulicy Czarnowskiej w stronę ulicy
Sienkiewicza. Te kwestie miały być uregulowane i ja wiem, że przez ten rok
obydwie strony nie próżnowały. Natomiast ta istotna różnica: wtedy mieliśmy
dzierżawić i mieć jednak jakiś wpływ na to, co tam powstanie. Dzisiaj zmienia
się struktura własnościowa i jedyny wpływ, jaki będzie miało Miasto to wydając
decyzję administracyjną na usadowienie tam obiektu przy tej konstrukcji
własnościowej. Ta moc sprawcza czy wpływania jest więc znacznie
ograniczona. W związku z tym tak się umawialiśmy na Komisji, poznamy
dzisiaj na sesji wypracowaną jakąś kierunkową koncepcje zagospodarowania
tego terenu. Dlatego tak dość mocno zdziwiło mnie już przejście do procedury
głosowania bo miałam wrażenie, że jeszcze zobaczymy, co pan Prezes ma nam
w tym kontekście do pokazania, a co zostało wypracowane w konsultacjach
z Miastem.
Prezes Przedsiębiorstwa Turystycznego „Łysogóry" pan Piotr Dwurnik
Szanowni panowie Przewodniczący, panowie Prezydenci, szanowni Państwo,
Wysoka Rado. Oczywiście jestem i nie uciekam z tą odpowiedzią na to pytanie
pani Radnej. Przez cały rok rzeczywiście nie próżnowaliśmy, a trochę
popracowaliśmy w tej materii. Ta koncepcja kierunkowa bo tak trzeba ją nazwać
została wypracowana i chcę się nią pochwalić Państwu, tak jak się umówiliśmy.
Czy właściwie ja zadeklarowałem się, że nie będę tej koncepcji upubliczniał po
to, żeby jakąś grę za plecami, czy na zapleczu naszych dyskusji z Miastem
tworzyć. Więc prezentują ją dzisiaj Państwu po raz pierwszy. Te wszystkie
uwarunkowania, które w dosyć dużej ilości zostały zaproponowane przez Biuro
pan dyrektora Hajdorowieża zostały w prawie 100% uwzględnione właśnie w tej
koncepcji. Przed wszystkim to jest istniejący dzisiaj taki naturalny ciąg pieszy
prowadzący od ulicy Sienkiewicza, aż do ulicy Czarnowskiej przez podcienie
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budynku przy Sienkiewicza 76. I ono tutaj zostaje, jest tutaj zaznaczone na tej
koncepcji. Co więcej, może dopowiem. Sam obszar zagospodarowania tą
koncepcją, która została przygotowana jest nieco szerszy, niż sam obrys
kubatury budynku, który został zaproponowany. Koncepcja została opracowana
w zakresie zaznaczonego na czerwono obszaru na tym rzucie i przede
wszystkim uwzględnia wszystkie potrzeby Miasta w zakresie pewnego rodzaju
przyzwyczajeń pieszych w komunikowaniu się tą częścią. Oczywiście zostaje to
przebicie, które też było dyskutowane, czy powinno dalej funkcjonować,
mianowicie połączenie ulicy Panoramicznej z Czarnowską z prawoskrętem
wyjeżdżając z ulicy Panoramicznej. Ono zostaje. Co więcej, dużo nacisku było
kładzione na to, żeby ten ciąg pieszy był przede wszystkim, bezpieczny, żeby
był bardzo czytelny, wyróżniony mała architekturą, być może ze zróżnicowaną
nawierzchnią. I to tutaj też jest uwzględnione i pokazane. Skrajnia była też
dosyć mocno dyskutowana. Na tyle bezpieczna, żeby powodowała bardzo
czytelne wejście do budynku, który tam się pojawi w formie parkingu. Na tyle ta
komunikacja pieszych ma być bezawaryjna, żeby jedyną awarią, która może się
pojawić to jest przejeżdżające auto drogą, która dzisiaj tam funkcjonuje i ma
pozostać. Co do ewentualnego wpływu Miasta na tę część kształtowanej
przestrzeni w ramach tej koncepcji to jak najbardziej ono będzie bo po prostu ta
droga zostaje we władaniu Miasta po całej tej operacji, którą zaproponowaliśmy.
I Państwo ją kontrolujecie od początku do końca. My absolutnie żadnym
momencie funkcjonowania nie zakładaliśmy stawiania tam szlabanów, płotów
i ograniczania korzystania z tejże drogi; aczkolwiek przy braku miejsc
parkingowych niejednokrotnie sugestie z zewnątrz były: a to zwiększcie sobie
0 parę tych miejsc, które tam naturalnie są i są w charakterze drogowym. No
takich głupot, mówiąc bardzo kolokwialnie nikt nie robił. Wracając jeszcze do
tego rzutu koncepcyjnego zagospodarowania. Padały bardzo mocno
sformułowania, które zostały również przez Kielecką Pracownię Projektową
przygotowującą koncepcję wzięte pod uwagę, a mianowicie uporządkowanie
tego terenu w zakresie funkcjonujących dzisiaj tymczasowych punktów
handlowych, usługowych, które w różnej konfiguracji tam się znajdują
1 w różnej estetyce funkcjonują. W związku z tym w partnerze została założona
i dopuszczona funkcja handlowo-usługowa zlokalizowana od strony części
byłego kina „Romantica" i istniejących przystanków autobusowych (siłą rzeczy
dosyć naturalne i logiczne rozwiązanie) z zachowaniem również przejścia
pieszego czy komunikacji pieszej pomiędzy proponowana kubaturą budynku,
a byłym kinem „Romantica", zagospodarowanym mocno zielenią, której
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w tamtej części miasta bardzo brakuje bądź jest dość mocno zdewastowana.
Dużo słów i dużo nacisków zarówno ze strony reprezentantów Miejskiego
Zarządu Dróg, jak i
Biura Planowania Przestrzennego padało na
humanizowanie tego
miejsca czyli minimalizowanie pewnego pseudo
przemysłowego charakteru budynku, łamanie go zielenią i mała architekturą
i otoczeniem, szukanie jak największej ilości miejsc, które byłyby przyjazne
mieszkańcom i pieszym poruszającym się w tej strefie. Wydaje się, że
pracownia architektoniczna stanęła na wysokości zadania. Rzeczywiście,
niemalże 10 miesięcy przygotowywali w dużych i częstych konsultacjach
z Miastem tą koncepcję. Padało też sporo kwestii i kładziony był mocny nacisk
na wygląd obiektu od strony ulicy Czarnowskiej
dzisiaj funkcjonującej
z założeniem takim, że po przeciwnej stronie pojawi się docelowo centrum
komunikacyjne. W związku z tym ta pierzeja zabudowy, która jest planowana
powinna w jakiś sposób być spójna z tym, co dzisiaj się dzieje na ulicy
Czarnowskiej i co się wydarzy w przyszłości. I tu znów powrót do komunikacji
pieszej, która jest też dosyć istotna pod kątem centrum komunikacyjnego, które
kiedyś powstanie po przeciwnej stronie. W takim krótkim zarysie te 10 miesięcy
prac tak właśnie wygląda i zostały przelane przez Kielecką Pracownię na papier,
tak wyglądając. Oczywiście nie chciałbym dyskutować tutaj o samym wyglądzie
elewacji, jej szerokości, wysokości bo tą są już dalsze sytuacje, wynikające
z pewnych uwarunkowań i wytycznych, do których pewnie dojdziemy przy
planie zagospodarowania bądź warunkach zabudowy, to jest część wtórna.
Natomiast to jest jakby pewna plastyka, która została wstawiona tylko po to,
żeby tą funkcję architektoniczno-urbanistyczno-organizacyjną tego fragmentu
miasta pokazać.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1114/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach
Panoramicznej i Czarnowskiej.

Do pkt 6.14
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Dzierżawa przy ulicy Jagiellońskiej, wydzierżawienie
Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach terenów przyległych.

gruntu na rzecz

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1115/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 6.15
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
To przedłużenie istniejącej umowy pod pawilonem przy ulicy Seminaryjskiej.
Taki ciąg, mniej więcej naprzeciwko Bazarów widoczny na mapce.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1116/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 6.16
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Projekt dotyczy przedłużenia umowy na altanę śmietnikową dla Wspólnot przy
ulicy Grochowej.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1117/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
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Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
umowy dzierżawy.

trybu zawarcia

Do pkt 6.17
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Kolejny projekt to taka sarna sytuacja czyli altana śmietnikowa przy ulicy
Krakowskiej.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1118/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 6.18
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Urzędniczej (cz. dz. nr 275) oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
I taka sama sytuacja tylko przy ulicy Urzędniczej. Bardzo proszę o podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1119/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Urzędniczej (cz. dz. nr 275) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 6.19
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Urzędniczej (cz. dz. nr 268) oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
I ponownie ulica Urzędnicza tylko przy innym bloku. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1120/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Urzędniczej (cz. dz. nr 268) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
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Do pkt 6.20

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
f
położonego w Kielcach przy ulicy Sw. Weroniki oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Kolejny projekt to teren przyległy między blokami przy Ś w. Weroniki. Teren do
obsługi Wspólnoty bloku przy ul. Ś w. Weroniki 24.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1121/2017 z dnia 07 grudnia
/•
2017 w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Sw.
Weroniki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Do pkt 6.21

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Planty.
Kolejny projekt to przedłużenie istniejącego parkingu przy ulicy Planty.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
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Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1122/2017 z dnia 07 grudnia
2017 w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Planty.

Do pkt 6.22
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem pan
Ryszard Muciek zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy.
Uchwała, której projekt przedkładam z prośbą o uchwalenie jest konsekwencją
uchwały z 16 listopada br. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą
Masłów porozumienia międzygminnego, dotyczącego użytkowania przez
mieszkańców gminy Masłów PSZOK-u miasta Kielce. W związku z tym
należało również zmienić uchwałę powierzenia i to jest właśnie treść tej
uchwały, o której podjęcie wnoszę.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIX/1123/2017 z dnia 07 grudnia
2017 zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania własnego
gminy.
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Do pkt 7
Dwie interpelacje, załączone do protokołu złożyła radna Marianna NoworyckaGniatkowska.

Do pkt 8
Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk
Ja tylko tak w kwestii przypomnienia w sprawie działki pod budowę
grzebowiska i spalarni dla zwierząt. Nie ma ciągle jeszcze żadnej propozycji,
żadna nie padła. Rozmawiałem z panem dyrektorem i czekam na jakąś
konkretną propozycję. Kończy się rok; mam nadzieję, że w najbliższym czasie
usłyszymy jakąś dobrą informację, że działka pod tą inwestycję została
znaleziona.
Radny Rady Miasta Kielce pan Piotr Kisiel
Ja w formie informacji. Bardzo proszę o pozostanie po sesji radnych, którzy
pracują w Komisji Rewizyjnej.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Chciałem taką sprawę poruszyć. Są wśród nas goście, którzy pracują na
targowisku przy ulicy Mielczarskiego. Jest to dla tych Państwa bardzo istotna
kwestia. Obawiają się o to, że niedługo mogą zostać bez miejsca do pracy. Jedną
z uchwał Rady Miasta ten teren został przekazany dla Wojsk Obrony
Terytorialnej. Państwo otrzymali od Prezydenta zapewnienie, że ich kwestia nie
zostanie bez wsparcia Miasta. Jest z nami na sali pan dyrektor Pietrzyk
i chciałbym prosić o to, żeby uspokoić te napięcia. Ewentualnie, gdyby jakieś
pytania Państwo mieli do pana dyrektora, zaproponować jakąś alternatywę
rozsądną, która pozwoli dalej tym ludziom funkcjonować.
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk
W sprawie tej pierwszej - grzebowiska to będzie prawdopodobnie na następnej
sesji czy na następnej dostępnej bo jest już jakiś pomysł na takie miejsce, które
być może nie będzie już budzić kontrowersji. A w kwestii tego targowiska to
Państwo byli u mnie i jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia bo
podczas każdej wizyty przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej z ich strony
zawsze padały jednoznaczne deklaracje, że dla nich bardzo ważne są stosunki
społeczne i to, w jaki sposób będą odbierani w społeczności lokalnej. Myślę, że
na pewno dojdziemy do porozumienia.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora (ad vocem)
Panie dyrektorze. Nie chciałbym, żeby pana tak uciekał. Państwo cierpliwie
wyczekali całą sesję. Może są jakieś koncepcje, scenariusze, szczegóły, które
moglibyśmy też jako radni poznać bo na pewno ta rozmowa powinna się
przenieść na Komisję. A tak jak mówię: sytuacja tych osób nie mi obca tym
bardziej, że jest to mój okręg, też często tam chodzę, robię zakupy i widzę, jak
ciężko ci ludzie pracują. Propozycje ze strony tych osób już padły, więc jest już
jakiś komentarz do tego. Dlatego, że ciężko zostawiać ludzi w takim okresie bez
szczegółów. Bardzo bym prosił może jeszcze (jeżeli się da) rozwinąć trochę tę
kwestię.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dodam też od siebie. Bo Państwo też byli u mnie i rozmawiałem z panem
Przewodniczącym Jarosławem Karysiem, który też się pochyla nad tą kwestią,
też jestem umówiony z panem dyrektorem Pietrzykiem także mam nadzieję, że
niebawem wypracujemy taka koncepcję, że Państwo będą zadowoleni.
Rozumiem, że za wcześnie jeszcze jest, żeby rozwijać. Będziemy pracować
wszyscy nad tym tematem.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Szanowani Państwo. Chciałam zwrócić Waszą uwagę na obchodzony dzisiaj
Międzynarodowy Dzień Pisania Listów Amnesty International. W Kielcach ta
akcja jest organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu i Muzeum
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Dialogu Kultur czyli de facto po sąsiedzku. Tak naprawdę my musimy niewiele
dać z siebie bo kilka minut na napisanie takiego listu, a konsekwencją pisania
tych listów bardzo często jest uratowanie kolejnych żyć. Więc gorąco zachęcam
od godziny 10.00 do 18.00, tutaj nieopodal w Muzeum Dialogu Kultur.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Dobrze, że zabrała głos pani Katarzyna bo przypomniała mi się bardzo istotna
informacja czy też apel do Państwa wszystkich będących na sali. Wczoraj był
św. Mikołaj, za chwilę będą Święta i mam serdeczna prośbę i apel do
wszystkich Radnych (chętnych oczywiście) żeby dla jednej rodziny znajdującej
się w najtrudniejszej sytuacji naszych rodaków z Winnicy każdy z chętnych
radnych przygotował paczkę żywnościową taką, jaką każdy uzna za stosowne.
Kiedy będzie przygotowana to do wtorku przyszłego tygodnia proszę złożyć ją
do pani kierownik Biura Rady Miasta Kielce, pani kierownik Małgorzaty Gały.
Jeszcze raz proszę o to, bo mam świadomość, jak ciężko jest rodakom naszym
na Wschodzie, szczególnie w obecnej sytuacji i politycznej ale i społecznej
i gospodarczej, która tam jest. Przypomnę Państwu, że średni zarobek osoby,
która mieszka na Ukrainie to jest w przeliczeniu na polskie złote nie więcej niż
300 zł. Za te pieniądze ci ludzie muszą się utrzymać. Mają również
popodnoszone horrendalnie opłaty za centralne ogrzewanie i za paliwo.
W związku z tym jest ogromna potrzeba pomocy. Apeluję do wszystkich
Radnych: kto z Państwa będzie mógł przygotować paczkę żywnościową to
proszę ją przygotować i złożyć do Biura Rady, do 12 grudnia, do przyszłego
wtorku.

Do pkt 9
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przypominam Państwu, że kolejna sesja budżetowa odbędzie się w dniu 21
grudnia bieżącego roku. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLIX
Sesję Rady Miasta Kielce w dniu 07 grudnia 2017 r.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miasta Kielce

Magdalena Kot

Dariusz Kozak
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