Protokół Nr XXXIII/2016
z Sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 17 listopada 2016, w godz. 11.00 - 14.30
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych.

Do pkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram XXXIII Sesję Rady Miasta Kielce w dniu 17 listopada 2016 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.

Do pkt 2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesję,
uzgodniony w dniu 9 listopada 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 o wprowadzenie zmian do porządku obrad dzisiejszej Sesji,
a mianowicie:
I.

Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie do porządku obrad:

1) autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040;
2) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Kielce;
3) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na
terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych;
4) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
5) projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury
pod nazwą Dom Kultury „Białogon";
6) projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IY/49/2010 Rady Miasta
Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu
przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
7) projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IY/50/2010 Rady Miasta
Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Ponadto Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta złożyła projekt
uchwały
8) w sprawie złożenia petycji w sprawie uruchomienia Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim Św. Aleksandra w Kielcach.
Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę.
Poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian
w porządku obrad dzisiejszej Sesji.
I.

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040.
II.

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miasta Kielce.
Za
-10
Przeciw
-12
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce odrzuciła wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Kielce.

III.

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie
miasta Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na
terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
IV.

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
V.

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pod
nazwą Dom Kultury „Białogon".

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury
pod nazwą Dom Kultury „Białogon".
VI.

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IY/49/2010 Rady Miasta Kielce z dnia
23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz
rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IY/49/2010 Rady Miasta
Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu
przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
VII.

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia

23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/50/2010 Rady Miasta
Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
VIII.

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie złożenia petycji w sprawie uruchomienia Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim Św. Aleksandra
w Kielcach.

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie złożenia petycji w sprawie uruchomienia
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim Św.
Aleksandra w Kielcach.
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

-22

Przeciw
Wstrzymało się

-1
- 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 20
października 2016 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016,
w tym o wynikach sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, egzaminu
kończącego
gimnazjum,
egzaminu
maturalnego
w
liceach
ogólnokształcących i technikach, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie oraz informację o nadzorze pedagogicznym sprawowanym
przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Miasto Kielce.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez
dalszego biegu;
2) w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego
w Kielcach na kadencję 2016-2019 do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016 - 2040 ( z autopoprawką);
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości;
6) w sprawie opłaty prolongacyjnej;

7) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
8) w sprawie złożenia petycji w sprawie uruchomienia Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim Sw. Aleksandra sp.
z o.o.
9) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017;
10) w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pod nazwą
Dom Kultury „Białogon",
11) zmieniająca Uchwałę Nr IY/49/2010 Rady Miasta Kielce z dnia
23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania
oraz rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
12) zmieniająca Uchwałę Nr IY/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia
23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
13) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta
Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
14) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
w Kielcach na cele nie związane z budowa, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochrona dróg;
15) w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia
Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach, ul. AL
Legionów 5;
16) w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie
Miasta Kielce;
17) zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce
i wniesienia do używania i eksploatacji przez Między gminny Związek
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów
wodociągowo-kanalizacyjnych;
18) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Masłów
porozumienia międzygminnego;
19) w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska
dla miasta Kielce na lata 2011-2015";

20) w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Kielce;
21) w sprawie nabycia przez Gminę Kielce udziału w prawie własności
nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej
16;
22) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego;
23) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
przy ulicy Domki (dz. nr 444/3);
24) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Szydłówek Górny;
25) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Pieszej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
26) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Rajtarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
27) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. l-go Maj a;
28) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Ks.
Piotra Ściegiennego;
29) w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu położonego
w budynku znajdującym się przy ulicy Olszewskiego 6.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10.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 20 października 2016 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 20 października 2016 roku:
Głosowanie:

Za

-23

Przeciw
Wstrzymało się

- brak
- brak

Do pkt 4

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
1. Dziękuję Radnym: Tomaszowi Boguckiemu, Marcinowi Chłodnickiemu
oraz Piotrowi Kisielowi za honorową asystę sztandaru Rady Miasta
Kielce podczas obchodów 98 rocznicy odzyskania niepodległości.
2. Informuję państwa Radnych, iż Urzędy Skarbowe przestawiły analizę
oświadczeń Radnych za 2015 rok. Zgłoszone uwagi dotyczyły Radnych:
- Krzysztofa Adamczyka
- Jana Gierady
- Jarosława Karysia
- Marianny Noworyckiej-Gniatkowskiej
- Reginy Zapały
Zainteresowanych Radnych zapraszam do zapoznania się ze zgłoszonymi
uwagami.
3. Na stronie dla Radnych został opublikowany projekt harmonogramu Sesji
na rok 2017. Bardzo proszę o zgłaszanie uwag do tego projektu do dnia
30 listopada 2016 r., abyśmy mogli przyjąć harmonogram Sesji na 2017
rok na Sesji w dniu 8 grudnia br.
4. Interpelacje między Sesjami złożyli Radni:
-

Marianna Noworycka-Gniatkowska
Joanna Winiarska
Regina Zapała
Piotr Kisiel
Tadeusz Kozior

Do pkt 5
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę teraz Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego o przedstawienie
informacji o pracy między Sesjami.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Panie i Panowie Radni. W okresie od informacji złożonej na Sesji w dniu 20
października 2016 r. wydałem:
I. 36 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 rok - Nr 372/2016,
2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
_ Nr 381/2016 Nr 393/2016
>
i

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków
jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 rok - Nr 373/2016' Nr 380/2016' Nr
382/2016, Nr 394/2016

i

4. opracowania projektów planów finansowych na 2017 r. - Nr 403/2016?
5. przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów dla absolwentów
szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie na miesiące październik
- grudzień w roku akademickim 2016/2017 _Nr396/2016?
6. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania
z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji podmiotom
uprawnionym-Nr374/2016,
7. zakwalifikowania składników majątku ruchomego należących do Miasta
Kielce -Nr400/2016,
8. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania
publicznego pod nazwą "Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej na obszarze miasta Kielce" oraz powołania Komisji Konkursowej
w celu zaopiniowania złożonych ofert - Nr389/2016?
9. realizacji obowiązków sprawozdawczych
określonych w ustawie
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz aktach
wykonawczych do tej ustawy - Nr398/2016,
10. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy
w Kielcach-Nr370/2016,
11. podziału obsługi prawnej Urzędu Miasta Kielce pomiędzy Radców
Prawnych-Nr371/2016,
10

12. określenia zakresu nadzoru nad zadaniami Miasta Kielce wykonywanego
przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta
i Skarbnika Miasta-Nr379/2016'390/2016,
13. powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Zespołu
ds. Przedsiębiorczości -Nr405/2016,
14. powołania:
a) Stałej Komisji ds. Inwentaryzacji-Nr391/2016,
b) Komisji do przeprowadzania egzaminów z zakresu wykonywania
transportu drogowego taksówką ~Nr 401/2016,
15. ustalenia

składu Komisji Gminnej

ds.

szacowania

żywiołowych w gospodarstwach domowych,
specjalnych produkcji rolnej _ Nr404/2016

skutków

klęsk

rolnych oraz działach

16. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie Programu
profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2013-2016 - Nr 375/2016'
Nr 386/2016

?

b) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie Programu
profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 -Nr388/2016,
c) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu
profilaktyki zdrowotnej pn.: "Program profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2020" -N-"376'201^
d) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu polityki
zdrowotnej pn.: "Program prewencji ospy wietrznej na lata 2016-2020 Nr 377/2016, Nr 387/2016
»

e) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie
szczepień przeciw grypie na lata 2013-2016 _Nr378/2016

Programu

f) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania
publicznego pod nazwą "Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej na obszarze miasta Kielce" oraz powołania Komisji
Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert - Nr 392/2016,
17. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania
lokal mieszkalny nr 21 położony w budynku przy ulicy Urzędniczej 7A
__ Nr 383/2016

»

18. ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Chęcińskiej, na rzecz
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Kielcach
Nr 385/2016
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19. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:

a) Wincentego Witosa oraz ul. Wita Stwosza Nr395/2016
b) Mazurskiej,
Nr397/2016
c) Dymińskiej,

Nr 384/2016

,

j\ A/T •
T
r>
-1
d)
Majora Jana
Ponurego TV
Piwnika
- Nr 402/2016,
e) L. Zamenhofa i ulicy Marszałkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -Nr399/2016,
II. 2 decyzje i 4 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 27 projektów
Miasta Kielce.

uchwał Rady

Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Zanim przejdę do sprawy właściwej, którą chciałam poruszyć w tym punkcie
(pewnie pan Przewodniczący zwróci mi uwagę, że to nie miejsce na tego typu
refleksje). Wydaje mi się, że wymaga słowa komentarza, to co się stało przed
chwilą. Bo ja po ostatniej Sesji, w toku tych konsultacji, które odbywały na
temat Młodzieżowej Rady Miasta zorientowałam się, że część Radnych nie ma
honoru. Bo to, na co się umawialiśmy na ostatniej Sesji nijak się miało do tych
rozmów, które odbywaliśmy. Dziś się okazało, że oprócz honoru Państwo nie
macie jeszcze odwagi. Bo to, że boicie się młodych ludzi to zdążyliśmy już
w ostatnich miesiącach zauważyć. Ale nawet Państwo boicie się podyskutować
na ten temat. Moim zdaniem to jest skandal i kompromitacja, co się wydarzyło
na tej sali i mam nadzieję, że wyborcy, szczególnie ci młodzi w Kielcach
wystawią Państwu za dwa lata odpowiednią ocenę i podziękowanie. Natomiast
teraz ta kwestia właściwa. Tak naprawdę to nawet nie będzie pytanie do Pana
Prezydenta, bo chyba trochę się boję, jaką mogłabym na ten temat uzyskać
odpowiedź ale taki bardziej ogólny apel. Ogólny, natomiast oparty na pewnej
szczegółowej sytuacji. Mianowicie chodzi mi ostatnią sprawę i odpowiedź,
jakiej urzędnicy, Ratusz udzielili na zapytanie w trybie dostępu do informacji
publicznej. To jest taka standardowa forma i ja się bardzo cieszę, że ona coraz
częściej jest przez mieszkańców używana, bo to jest Panie Prezydencie dobitny
dowód na to, że mimo , że z pewnymi przeszkodami i oporami coraz lepiej nam
idzie w Kielcach budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Bo na tym to
polega, że mieszkańcy się po prostu interesują tym, co się w mieście dzieje i co
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pod dachem tego Urzędu się dzieje i jakie tu zapadają decyzje. Pewnie Pan się
domyśla, że mam na uwadze tą odpowiedź na zapytanie w sprawie Kielce miasto stolica mody. Panie Prezydencie. Ja nie wiem, czy pan widział tą
odpowiedź, która wyszła spod rąk pan urzędników, bo ona świadczy
o ignorancji, bucie i nawet o nieumiejętności formułowania pism urzędniczych.
Bo jeżeli na pytanie, kto jest autorem tej koncepcji odpowiada się: „ że Kielce
jako stolica mody jest określeniem propagowanym przez Prezydenta Kielc, gdyż
tak on uważa" to jest nawet nie stylistyczne, Panie Prezydencie. Tych
urzędników należałoby chyba wysłać na kurs prawidłowego używania języka
polskiego. Ale to jest rzecz wtórna. Tego typu odpowiedź świadczy o tym, że
Państwo nie opanowaliście podstawowych zasad relacji władza - obywatel. To
nie jest łaska urzędnicza i Pana odpowiadanie na tego typu pytania, nawet jeżeli
one w założeniu mają jakiś aspekt czepliwości, złośliwości. Nie Panu to oceniać.
Pana obowiązkiem jest precyzyjne odpowiedzenie na intersujące obywateli
sprawy. Co jeszcze za tym idzie? Tym światkiem papieru, tą odpowiedzią (bo
też trudno nazwać, że to jest urzędnicza odpowiedź) tak naprawdę skrytykował
Pan albo nie docenił Pan działań wielu ludzi, którzy pracują przy imprezie Off
Fashion. Cała jednostka kultury, jaką jest Kieleckie Centrum Kultury i masa
ludzi, którzy od wielu lat pracują na markę tej imprezy. Tą odpowiedzią
przekreślił Pan ich pracę. Myślę, że jest im wszystkim bardzo przykro z tego
powodu. Nie wiem, czy Pan oglądał relacje w mediach ogólnopolskich, jakie
spowodowała ta Pana odpowiedź. Niektórych to bawi, mnie to bardzo martwi.
Bo to jest takie dokładanie kolejnego kamyczka do złego wizerunku Kielc.
Przystanki, połowa boiska. Chociaż do połowy boiska to nie, na pewno nie. Do
przystanków - to jest kwestia złożoności pewnych elementów i moglibyśmy
0 tym dyskutować. Natomiast tutaj, Panie Prezydencie na własne życzenie.
Proszę mi nie mówić, że Pan nie przewidywał albo Pana służby co może
spowodować tego typu odpowiedź. Nie wiem, czy Pan sobie zdaje sprawę, jak
Radom stał się pośmiewiskiem całej Polski. Nie dlatego, że to jest zaścianek
1 mieszkają tam wybitnie głupi czy niewykształceni ludzie. Właśnie takimi
drobnymi elementami i tego typu idiotycznymi odpowiedziami sprawi pan, że
Kielce będą dokładnie tak samo niesprawiedliwie postrzegane jak Radom. Panie
Prezydencie. Bardzo gorący apel: traktujcie obywateli poważnie, oni mają
prawo wiedzieć i przykładajcie wagę do odpowiedzi, które formułujecie.
Dziękuję.
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Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Ja się z tym wszystkim zgadzam, co Pani powiedziała tylko nie powiedziała
Pani wszystkiego. Myślę, że Radni powinni wiedzieć. Cieszy się Pani, że coraz
więcej ludzi angażuje się w życie publiczne i chwała. 95% zapytań w trybie
dostępu do informacji publicznej wystosował do na Pan (mieszkaniec Chęcin
akurat) Stawicki, który był przewodniczącym Komitetu Referendalnego.
Oczywiście, musimy mu odpowiadać i my odpowiadamy. Tylko, że w tej chwili
jest grupa urzędników, którzy tylko się tym zajmują. Oczywiście większość
pytań jest skierowana po to, żebyśmy albo nie odpowiedzieli albo żebyśmy
popełnili jakiś błąd. To tak w kwestii uzupełnienia, nie usprawiedliwienia. Ta
pani radość, że wreszcie zaczęli się mieszkańcy Kielc interesować i pytają
prezydenta nie jest do końca prawdziwa, moim zdaniem. Myślę, że wpadliśmy
w pewną pułapkę, to jest oczywiste. Po to ta odpowiedź była, żeby natychmiast
znalazło się to w TVN-ie i Gazecie Wyborczej i tak się znalazło. Więc na
kilkadziesiąt odpowiedzi, które musieliśmy udzielić rzeczywiście zdarzyło się
potkniecie i za to mogę wszystkich przeprosić, że to dotknęło mieszkańców
naszego miasta ale proszę mieć również świadomość, w jakiej rzeczywistości
przyszło nam pracować, jak są wykorzystywane przepisy prawa do tego, żeby
nas zasypać. Pan, który ma dużo czasu, żeby codziennie po kilkanaście pytań
zadawać i wykorzystywać to, że my mamy obowiązek odpowiadać. Więc
proszę się nie dziwić, że nieraz ktoś może popełnić błąd.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Szanowni Państwo, panie Prezydencie. Ja tak krótko w trzech sprawach
w związku z pracą między Sesjami. Pierwsza to to, że jest mi oczywiście
szalenie przykro, że Radni nie poparli wniosku, które pan na Konwencie też...
No i słowa, które Pan składał, że przygotuje Pan. Jako Prezydent dotrzymał Pan
słowa i jest mi przykro, bo też byłem z Panem i z Radnymi, którzy chcieli
wprowadzić to na dzisiejszą Sesję. No, niestety tak się nie stało. Druga sprawa
jest już troszeczkę szersza. Chodzi mi o to, że brałem udział tak samo jak
większość Radnych, którzy tu są w konsultacjach z mieszkańcami w sprawie
drogi 786 na Slichowicach. Wszędzie, we wszystkich doniesieniach prasowych
była informacja, że nie ma wypracowanego porozumienia, co do rozważanego
wariantu. Były te warianty podawane i oczywiście wariant proponowany przez
panu podległych pracowników był nie do przyjęcia dla tych mieszkańców i z tą
argumentacją większość osób i opinia publiczna się zgadzała. Tak samo, jak
i Radni, którzy brali udział. Natomiast nie zrozumiałym dla mnie jest fakt, że
r

14

mimo tego, że ten wariant nie mógł być przyjęty w takiej formie, jak był
proponowany, to nie doszło do pracy nad pozostałymi wariantami i sprawdziło
się to, przed czym broniłem też i Pana Prezydenta i Radnych i podległych Panu
pracowników, jeżeli nie przyjmą z dobrodziejstwem inwentarza wariantu
proponowanego przez Urząd Miasta, to ta droga w ogóle tam nie powstanie.
Taka droga jest tam potrzebna. Co do tego mieszkańcy, którzy licznie przybyli
zgodzili się ale chcieli wypracować wspólne rozwiązanie. Tymczasem zostali
postawieni przed ścianą i przed odpowiedzią na pytanie: jeżeli nie chcecie
w tym wariancie, to nie dostaniecie wcale. Na to pytanie też chciałbym uzyskać
odpowiedź od pana Prezydenta. I ostatnia kwestia, która też pojawia się
w okresie między Sesjami to jest kwestia Korony S.A. Jak wiemy został wydany
list otwarty w kwestii dotyczącej finansowania Korony ale na jakiej zasadzie
Radni i mieszkańcy mogą ocenić funkcjonowanie tej spółki Panu podległej,
zarządzanej, nadzorowanej przez członków Rady Nadzorczej, którą Pan
powoływał albo wskazywał, jeżeli kolejny raz zdarza się, że na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej nie jest publikowany bilans w terminie, który
jest nakreślony ustawowo. Mieliśmy już z taki przypadek, że pojawiła się osoba
z Kielc, która zaskarżyła to do Sądu Administracyjnego i wygrała to. Dlaczego
idziemy cały czas taka złą praktyką? Dlaczego nie mamy takich informacji?
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie. Ja też mam pytanie w nawiązaniu do
Radnego Dawida Kędziory i jego wypowiedzi. Czy podtrzymuje Pan kwestię
sprzedaży spółki Korona i udziałów jeszcze w tym roku, bo takie hasła padały.
I jeszcze druga, drobniejsza być może kwestia ale też wynikająca z poprzedniej
dyskusji dotyczącej udostępniania tych informacji publicznych. To dobrze, że
Państwo odpowiadacie na wszystkie (czasem z dużymi błędami ale to już
zostało podsumowane). Ja natomiast na poprzedniej Sesji nie w ramach dostępu
do informacji publicznej ale w ramach interpelacji... . No nie interpelacji rozmawialiśmy tutaj podczas Sesji. Pytałem o przebieg i ewentualne efekty tej
tzw. wycieczki do Chin. Do dzisiaj tej odpowiedzi nie otrzymałem. Podczas
Sesji nie i tej obiecanej na Sesji na piśmie również. W tej kwestii się
przypominam. Dziękuję.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Co do drogi, która miała biec przez Ślichowice. Ona była planowana
i projektowana, wszyscy wiemy. I wszyscy, którzy się tam wprowadzali
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wiedzieli, że ta droga ma być. To nie jest żądne zaskoczenie. Motywacją do
zbudowania tej drogi nie było tylko skomunikowanie różnych części miasta
droga wojewódzką ale przede wszystkim udrożnienie daleko położonych
budynków. Bo były u mnie delegacje, które mówiły tak: my mamy za daleko do
przystanków, ta droga jest nam absolutnie konieczna. Autobusy muszą
podjeżdżać pod nasz blok, bo dużo jest starszych ludzi. I to było jakby główną
motywacją do tego, że zaczęliśmy pracować nad tym rozwiązaniem, a nie
innym. Na skutek protestów (ja nie spotkałem żadnego innego głosu
pozytywnego, co do tego rozwiązania) odstąpiliśmy od tego. Projekt, który
został zaproponowany drugi przez urzędników miasta, on będzie realizowany.
Ale nie w tej chwili, bo nas jest na to nie stać po prostu. Ten projekt jest dużo
droższy. Tam przede wszystkim są zakupy gruntów, które są w dużej części
kosztem niekwalifikowanym z projektów unijnych i dlatego będziemy nad tym
pracować. Na pewno nie będzie to projekt tak szybki, jak mógłby być
zrealizowany po tym naszym preferowanym śladzie ale najprawdopodobniej,
wszystko na to wskazuje, zrezygnujemy z tego rozwiązania pierwszego
i będziemy pracować nad drugim. To było niemożliwe do zrealizowania, bo ten
projekt drugi nie był przygotowany na tyle, aby w takim czasie, jak ten pierwszy
mógł być zrealizowany. Co do publikowania danych z Korony ja sprawdzę. Nie
znam tych niuansów. Jeżeli jest taki obowiązek, to oczywiście musi być
spełniony, to przypilnuję. Jest nadal aktualna chęć i praca nad sprzedażą akcji.
Pracujemy nad tym. Jaki będzie efekt zobaczymy.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora (ad vocem)
Dziękuję Panie Prezydencie za odpowiedź syntetyczną. Chciałbym tylko, jeżeli
mogę prosić o odpowiedź, czy jest możliwa taka deklaracja z Pana Prezydenta
strony, kiedy ewentualnie mieszkańcy mogą się spodziewać choćby nawet
takiego etapu, jak w przypadku tego wariantu proponowanego, kiedy do tych
rozmów można wrócić? Dotyczy to drogi.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Takiej deklaracji nie mogę składać, będziemy nad tym pracować, będzie mówił
na ten temat również dyrektor Hajdorowicz. Ja takiej deklaracji składać nie
mogę, bo to nie do końca jest moja kompetencja.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Ja odnośnie wypowiedzi pani Agaty Wojdy w sprawie Młodzieżowej Rady
Miasta. Proszę Państwa. Źle się dzieje, jeżeli za dużo używamy polityki, a za
mało argumentów merytorycznych. Z tą Radą Miasta, to jest tak, jak z tym
SOR-em - wszyscy ten SOR chcą otworzyć od dwóch lat i nie mogą go
otworzyć. Tak samo z Radą Miasta. Wszyscy mają dobra wolę, tylko zostało
dzisiaj dwoma głosami przegłosowane, żeby nie weszło do porządku. Po prostu
tak robić nie wolno. Polityka jest dobra ale nie w takich sytuacjach.
Do pkt 6

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2015/2016 została opublikowana na stronie dla Radnych w odpowiednim czasie
i trybie. Była także przedmiotem obrad merytorycznej Komisji Rady Miasta.
Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Nie widzę.
W związku z tym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do wiadomości
przedstawioną informację.
Do pkt 7

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 7.1

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę pana Radnego Witolda Borowca - Przewodniczącego Zespołu ds.
opiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu
Okręgowego w Kielcach na kadencję 2016 - 2019 o zarekomendowanie
projektu uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które
pozostawia się bez dalszego biegu.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Witold Borowiec
Uchwała Rady Miasta w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które
pozostawia się bez dalszego biegu. Pozostawia się bez dalszego biegu cztery
zgłoszenia kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu
Okręgowego w Kielcach na kadencję 2016 - 2019, niespełniających wymagań
formalnych, określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych,
zgodnie z załącznikiem do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się
Przewodniczącemu Rady Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Te osoby to cztery kandydatury, które zostały zweryfikowane przez Policję. Jest
warunek, że kandydat na ławnika musi mieć nieskazitelną opinię. W ogóle
zgłoszeń było dwadzieścia dwa, cztery odpadły; zostało nam osiemnaście
wniosków, z czego wybierzemy dwóch ławników.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na
ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu.
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIII/677/2016 z dnia 17 listopada
2016 roku w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się
bez dalszego biegu.

Do pkt 7.2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę pana Radnego Witolda Borowca - Przewodniczącego Zespołu ds.
opiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających
o zarekomendowanie projektu uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego
ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach na kadencję 2016 - 2019 do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Witold Borowiec
Kolejna uchwała w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu
Okręgowego w Kielcach na kadencję 2016 - 2019 do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Musimy dokonać wyboru.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni Państwo Radni. Do przeprowadzenia wyborów na ławników musimy
powołać Komisję Skrutacyjną. W uzgodnieniu z Klubami tradycyjnie
proponuję, aby Komisja Skrutacyjna liczyła tyle osób, ile mamy Klubów
Radnych, czyli 5 osób. Proszę o zgłoszenia kandydatów do Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Witold Borowiec Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie
Samorządowe Wojciech Lubawski.
Zgłaszam kandydaturę Radnego Tomasza Boguckiego.
Radny Jarosław Karyś Przewodniczący Kluby Radnych Prawa
i Sprawiedliwości.
W imieniu Klubu zgłaszam kandydaturę Marianny Noworyckiej-Gniatkowskiej.
Radna Joanna Grzela Przewodnicząca Klubu Radnych Sojuszu Lewicy
Demokratycznej
Zgłaszam kandydaturę Radnego Marcina Chłodnickiego
Radny Dawid Kędziora Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego
Stronnictwa Ludowego
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłaszam kandydaturę Radnego Włodzimierza
Wielgusa.
Radna Agata Wojda Przewodnicząca Klubu
Obywatelskiej.
Zgłaszam kandydaturę Radnej Joanny Winiarskiej.

Radnych

Platformy

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Mamy już pięć kandydatur ale zapytam, czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie
ma. Wobec tego poddaje pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej, do której
zgłoszono następujące kandydatury radnych:
1. Tomasz Bogucki
2. Marianna Noworycka-Gniatkowska
3. Marcin Chłodnicki
4. Włodzimierz Wielgus
5. Joanna Winiarska

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie.
Proszę Komisję Skrutacyjną, aby przystąpiła do pracy.
Pan Radny Tomasz Bogucki - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawi
zasady głosowania i nastąpi rozdanie kart do głosowania.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Proszę Państwa. Po dzisiejszym wyroku sądu chciałem być bardzo skrupulatny
i przygotowałem informację, która teraz odczytam.
Informacja Komisji Skrutacyjnej
powołanej na Sesji Rady Miasta Kielce w dniu 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu przeprowadzenia głosowania tajnego w wyborach
uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach na kadencję 20162019 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych.

20

Każdy Radny otrzymuje kartę do głosowania z kandydaturami na ławników.
Prawidłowe oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku X w kratce przy
nazwiskach wybranych kandydatów. Na karcie można głosować maksymalnie
na 2 kandydatów.
Postawienie na karcie do głosowania znaków X przy większej ilości
kandydatów niż dwóch powoduje nieważność głosu.
Ławników Rada wybiera zwykłą większością głosów.
Ławnikami zostaną wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów w liczbie nie większej, niż wskazana liczba ławników do sądu.
Rozdano karty do głosowania.
Nastąpił akt głosowania.
Karty zostały wrzucone do urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja przystąpiła do liczenia głosów.
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny
Tomasz Bogucki poinformował Wysoką Radę o wynikach głosowania, poprzez
odczytanie protokołu z przeprowadzonego głosowania (Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu z Sesji RM).
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec powyższego poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru
uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach na kadencję 2016 2019 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych. Zanim zaczniemy głosować przytoczę § l tej uchwały:
„w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Kielcach do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2016
- 2019 wybiera się ławników: Monika Czeremańska, Maria Niemkiewicz. § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta."
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Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIII/678/2016 z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego
w Kielcach na kadencję 2016-2019 do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych.

Do pkt 7.3 - 4

Dyrektor Wydziału Budżetu pan Wojciech Dudzie zarekomendował projekty
uchwał:
I. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016 - 2040 z autopoprawką;
II. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 r.
Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kielce na rok
2016 powoduje zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta o kwotę 3 091 159
zł, w tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę l 968 737 zł oraz
dokonuje zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę l 122 422 zł. Powoduje
zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta o łączną kwotę 2 112941 zł,
w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1962212 zł oraz
zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 729 zł. Powoduje on
zmniejszenie planu przychodów z tytułu zaciągnięcia planowanych kredytów
i pożyczek o łączną kwotę 978218 zł. Powoduje zmiany w zadaniach
inwestycyjnych rocznych, planowanych do poniesienia w 2016 r. oraz dokonuje
zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do
poniesienia w 2016 roku. Powoduje również zmiany w planie dochodów
i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych oraz dokonuje zmian w dotacjach podmiotowych i celowych. Po
tych wszystkich zmianach deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi łącznie
87 715 270 zł i zostanie on pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości 74 541 506 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta w łącznej wysokości
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13 173 764 zł. Zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta powodują
również zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej, także proszę również
o przegłosowanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz
z autopoprawką.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie.
I.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040
z autopoprawką:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIII/679/2016 z dnia 17 listopada
2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016 - 2040.
II.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

uchwałę

w

sprawie

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIII/680/2016 z dnia 17 listopada
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok;

Do pkt 7.5
Dyrektor Wydziału Podatków pani Dorota Polak zarekomendowała projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości.
Projekt uchwały jest projektem porządkującym. Ponieważ w obowiązującej
uchwale w sprawie określenia stawek podatku dwie stawki są wyższe, niż te
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określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów na 2017 rok należy je
zmniejszyć i dostosować do obowiązujących przepisów. Powiem tutaj, że
obniżenie tych stawek nie ma wpływu na budżet z tego względu, że nie mamy
podstawy do opodatkowania czyli grunty wynoszą zero. Natomiast musimy je
zawrzeć w uchwale, więc proszę o podjęcie tej zmiany.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za

-22

Przeciw

- brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIII/681/2016 z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Do pkt 7.6
Dyrektor Wydziału Podatków pani Dorota Polak zarekomendowała projekt
uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Ta uchwała znowu jest uchwałą porządkującą, w związku ze zmianą art. 57
ustawy ordynacja podatkowa. Zmienił się sam zapis podlegający tej stawce
i z formalno-prawnego punktu widzenia występuje już inna treść tego przepisu.
W związku z tym znowu jest konieczność zmiany tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za

-25

Przeciw

- brak

Wstrzymało się

- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIII/682/2016 z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Do pkt 7.7
Dyrektor Wydziału Podatków pani Dorota Polak zarekomendowała projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Kolejny projekt uchwały porządkującej. W obecnie obowiązującej uchwale
zmieniamy załącznik dotyczący inkasentów. Jedni zrezygnowali z tej funkcji,
inni zmienili nazwisko. W związku z tym należy dostosować również tą
uchwałę.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za

-25

Przeciw

- brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIII/683/2016 z dnia 17 listopada
2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pkt 7.8
Radna Rady Miasta Kielce pani Marianna Noworycka-Gniatkowska
Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie złożenia petycji w sprawie
uruchomienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim Św.
Aleksandra w Kielcach.
25

Rada Miasta postanawia złożyć petycję w sprawie uruchomienia SOR-u. Petycja
stanowi załącznik do uchwały. Petycja jest skierowana do Ministra Zdrowia i do
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z aktualizacją z marca 2015
roku Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne dla Województwa Świętokrzyskiego, w rozdz. IV, w punkcie 2 jest
wpis, że Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Kieleckim jest wyróżniony.
Jest też w dokumencie Wojewódzkiego Planu Działania akceptacja Ministra
Zdrowia zatwierdzenie tej aktualizacji. Również w posumowaniu i odpowiedzi
/•
na pismo naszego Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
że wyraża pozytywną opinię na uruchomienie takiego oddziału. Dokładnie jest
w tym dokumencie opisany tej oddział, że jest przystosowany i właściwie w tym
celu będzie złożona ta petycja do Ministra i Prezesa NFZ. Prawdopodobnie
nieodzownie musi być ten wpis do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
Przeciw

-24
- brak

Wstrzymało się

-l

Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/684/2016 dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie złożenia petycji w sprawie uruchomienia Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim Św. Aleksandra sp. z o.o.
Do pkt 7.9

Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych Wydziału Edukacji,
Profilaktyki i Pożytku Publicznego
pan Michał Daranowski
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok
2017.
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Do podjęcia uchwały jesteśmy zobligowani ustawą prawo o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku. Rokrocznie taki Program
jest uchwalany. Program ten przede wszystkim określa zasady współpracy w
siedmiu takich priorytetowych dla Miasta tematach ale każdorazowo wymaga
konsultacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Taka konsultacja
została przeprowadzona. Otrzymaliśmy opinie podpisane przez sześć
stowarzyszeń (przypominam na tysiąc sto zarejestrowanych w Kielcach). Sześć
uwag wniesiono, pięć nie uzyskało naszej aprobaty, aprobaty Pana Prezydenta
przede wszystkim. Jedna została uznana za zasadną i wprowadzona do
Programu w części szczegółowej. Chodzi mianowicie o utworzenie roboczo
nazwanego
Centrum
Wolontariatu,
inkubatora
dla
stowarzyszeń
pozarządowych. Jakbyśmy nie nazwali. Chodzi o pomoc stowarzyszeniom. Ten
punkt wyczerpuje kilka innych próśb ze strony stowarzyszeń np. o pomoc
lokalową. Miasto nie ma na to pieniędzy ani nie ma lokali, które mogłoby
użyczyć lub przekazać stowarzyszeniom. Myśmy się przygotowywali jako
Miasto, jako Urząd również. Nawiązaliśmy kontakty z kilkoma innymi miastami
0 podobnej wielkości. Będziemy musieli się spotkać prawdopodobnie w Gdyni,
w Lublinie i w Białymstoku, bo to podobnie nam się układa w sensie pomysłu.
Takie Centrum zajmowałoby się, po za inkubatorem, czyli tą pierwszą pomocą
stowarzyszeniom również dysponowaniem lokalami, w których byłyby
rotacyjne lokale dla stowarzyszeń, jak również lokal, czy dwa, czy trzy nie
wiem, na miejsce spotkań na szkolenia itd., itd. I ten punkt został uwzględniony.
Pozostałe punkty są tożsame z rokiem zeszłym. One w zasadzie różnią się tylko
1 wyłącznie pozycjami finansowymi ponieważ w tym roku jest przewidziane
większe dofinansowanie, niż w roku poprzednim bo łącznie przewidziana jest
kwota 9 189 000 czyli prawie 9 200 000. To jest dużo więcej, niż było w roku
mijającym, ponieważ w roku mijającym było 8 300 000 czyli mamy w tym
momencie o 900 000 więcej. Także to jest propozycja uchwały. Tekst uchwały
jest Państwu znany. Ja przeczytam tylko uzasadnienie tegoż: „ art.Sa ustawy
0 działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada obowiązek na
jednostki samorządu terytorialnego na uchwalenie rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i wolontariacie.
Program ma celu lepsze wykorzystanie zadań Miasta poprzez możliwie pełne
wykorzystanie
potencjału
organizacji
pozarządowych,
zwiększenie
skuteczności, efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych
1 dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów
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lokalnych." Projekt, tak jak wspomniałem został skonsultowany z organizacjami
pozarządowymi na podstawie uchwały w określonym trybie w dniach od 13 do
27 października 2016 r. poprzez umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach wraz
z treścią projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach
internetowych Urzędu Miasta, przeznaczonych dla organizacji pozarządowych
oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu. Zgłoszono łącznie sześć uwag
i opinii odnośnie konsultowanego projektu. W wyniku szczegółowej analizy
i konsultacji uwzględniono jedną uwagę. Tę, o której państwu wcześniej
mówiłem.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Program jest
rzeczywiście bardzo ważny, bardzo istotny i cieszę się, że wzrastają nakłady
finansowe na realizację tego Programu. Bowiem te środki pomagają wspierać
organizacje trzeciego sektora. Dzięki działalności tych organizacji wzrasta
aktywność społeczeństwa, społeczeństwa obywatelskiego. Cieszę się. Nie wiem,
czy dobrze zrozumiałem, że te nakłady wzrastają o 900 000, tak? To jest
rzeczywiście dobre rozwiązanie, tylko ja mam takie pytanie i wątpliwości:
a mianowicie podział tych środków. Od dwóch lat Komisja Sportu i Promocji
(wcześniej to była Komisja Edukacji i Sportu) zwracała uwagę, że są potrzebne
większe środki na konkursy skierowane do klubów i organizacji sportowych.
Bowiem my często spotykamy się z przedstawicielami małych klubów i ciągle
słyszymy, że jest potrzebne większe wsparcie. Bo jeśliby te środki były większe
to mogłyby te kluby objąć swoim szkoleniem większą grupę dzieci, przez co te
dzieci miałyby lepiej zorganizowany wolny czas. Ciągle apelujemy i prosimy,
a efekt jest żaden albo mizerny. Bo w przypadku tego Programu, który ma być
uchwalony na dzisiejszej Sesji, te środki skierowane do organizacji sportowych
mają być znowu na takim samym poziomie. A więc w żaden sposób nie
wspieramy albo nie pomagamy rozwijać się tym organizacjom sportowym.
Dlatego moje pytanie: dlaczego tak się dzieje i dlaczego przeznaczamy większe
środki na konkursy dla innych organizacji działających w naszym mieście, a nie
zwracamy uwagi właśnie na potrzeby tych klubów sportowych? Te środki, które
przeznaczamy są od kilku lat na tym samym poziomie. Pamiętam takie lata, że
przeznaczaliśmy na te konkursy 2 000 000 zł i masz postulat, jeśli mogę tak
powiedzieć w imieniu Komisji Sportu i Promocji jest ciągle ten sam, aby ta
kwota wynosiła 2 000 000 zł. Jeśli przeznaczyliśmy na ten Program więcej
środków, praktycznie prawie o milion złotych, to dlaczego część tych środków
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nie została przeznaczona na konkursy skierowane do organizacji sportowych?
Apeluję tutaj do Pana Prezydenta, aby dokonał pewnej korekty w projekcie
budżetu, bo jeszcze nie został zatwierdzony, będziemy głosować nad tym
projektem pod koniec grudnia i dlatego jest szansa, żeby to zmienić. Taki jest
mój apel.
Pan Michał Daranowski
Adresatem jest Prezydent, Prezydenci resortowi, Wydziały merytoryczne. Ja
mogę tylko taką informację przekazać, że planowany w tym roku podział
wzrasta w dwóch dziedzinach najistotniej. Mianowicie: w przeciwdziałaniu
uzależnieniom i patologiom społecznym - wzrost jest o około 100 000,
a dokładnie 90 000 z 625 000 na 715 000 i w przypadku pomocy społecznej
oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych (to są środki w dyspozycji
MOPR-u) z 3 500 000 do 4 800 000 czyli o 1300 000. Pozostałe utrzymują się
na podobnych rzędach wielkości, jak w latach poprzednich. Natomiast
adresatem tych uwag pana Radnego są Pan Prezydent i merytoryczne Wydziały.
Tyle z mojej strony.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/685/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017

Do pkt 7.10
Pan Karol Gadowski w. o. Dyrektora Wydziału Kultury i Promocji Miasta
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia
instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury „Białogon".
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Utworzenie Domu Kultury „Białogon" wiąże się z podpisaniem porozumienia.
Do podpisania porozumienia Rada może upoważnić Prezydenta Miasta.
Umowa na celu określenie zasad, na jakich ten Dom Kultury będzie
prowadzony. Ponadto określa tez zasady i uprawnienia organizatorów i ich
wkład finansowy i inny w prowadzeniu tego Domu Kultury. Po przegłosowaniu
tej uchwały intencyjnej, która upoważni Prezydenta do podpisania umowy
będziemy rekomendować podjęcie uchwały w sprawie utworzenia instytucji
kultury, którą planujemy zgłosić na kolejnej Sesji, na początku grudnia.
W ramach dzisiejszej uchwały są dwa załączniki: jeden z załączników to projekt
umowy, a drugi to Statut Domu Kultury „Białogon". Podjęcie tej uchwały
pozwoli stworzyć miejską instytucję kultury w dzielnicy Białogon i wykorzystać
dotychczasową współpracę Miasta ze Związkiem Harcerstwa Polskiego
Chorągwią Kielecką i pozwoli tym instytucjom na jeszcze lepsze działanie na
rzecz społeczności lokalnej. Także rekomendujemy podjęcie uchwały.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Oczywiście jestem od samego początku za tym, żeby jak najszybciej powołać tą
jednostkę. Ale czasami przy szybkości można popełnić trochę błędów. I dlatego
mam pytanie. W tej chwili jest to uchwała intencyjna, a rozumiem, że w grudniu
będzie uchwała, która będzie powoływała jednostkę. Uchwalamy również
Statut, jako załącznik do umowy. W ustawie o instytucjach kultury w art. 13 ust.
2 pkt 6 jest: „statut zawiera postanowienia dotyczące działalności innej, niż
kulturalna jeżeli instytucja zamierza działalność taka prowadzić". Rozumiem, że
ta instytucja na pewno taką działalność też będzie prowadzić. W związku z tym,
żeby dzisiaj nie hamować tego, to trzeba by to uchwalić ale na następnej Sesji
trzeba by było korektę tego Statutu zrobić. Chyba, że rzeczywiści nie będzie
żadnych dzierżaw, najmów, podnajmów, które nie są działalnością kulturalną na
tym terenie. W co wątpię. To jedna uwaga. Druga dotyczy tego, że w uchwale
tej, którą będziemy powoływać jednostkę muszą być pokazane składniki
majątkowe, którymi obdarza się ta jednostkę ze strony Miasta. Dziękuję.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/686/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom
Kultury „Białogon".
Do pkt 7.11-7.12
Pan Karol Gadowski w. o. Dyrektora Wydziału Kultury i Promocji Miasta
zarekomendował projekty uchwał:
I.

zmieniającej Uchwałę Nr FW49/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23
grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz
rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
II. zmieniającej Uchwałę Nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23
grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Obie te uchwały dotyczą kwestii porządkujących nazewnictwo i podyktowane
są wejściem w życie Zarządzenia Nr 334 z 15 września 2016 r. Prezydenta
Miasta Kielce w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu
Organizacyjnego. W chwili obecnej nie funkcjonuje już nazwa Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce i proponuje się zastąpić ten
zwrot zwrotem „Wydział właściwy do spraw sportu Urzędu Miasta w
Kielcach". Po to, aby uporządkować i nie wprowadzać niepotrzebnego
zamieszania osobom zainteresowanym składaniem takich wniosków. W obu
tych uchwałach zmiana jest identyczna.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
I.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IW49/2010 Rady
Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu
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przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe :

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/687/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
zmieniającą Uchwałę Nr IY/49/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia
2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów
i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe.
II.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IY/50/2010 Rady
Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe :

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/688/2016 dnia 17 listopada 2016 r.
zmieniającą Uchwałę Nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia
2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe.
Do pkt 7.13

Kierownik
Biura
Działalności
Gospodarczej
Wydziału
Spraw
Obywatelskich i Działalności Gospodarczej pan Grzegorz Witkowski
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
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Projekt uchwały dotyczy zmiany możliwości funkcjonowania ogródków
sezonowych. Przypomnę Państwu Radnym, że obecnie przepisy stanowią, że
wszystkie ogródki na terenie miasta mogą funkcjonować od kwietnia do
października. Obecna regulacja pozwala na funkcjonowanie ogródków
zlokalizowanych na ulicy Sienkiewicza i na płycie Rynku przez okres całego
roku. Pozwoli to na serwowanie napojów alkoholowych również w okresie
zimowym. Proszę uprzejmie o przyjęcie tej uchwały.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Chciałabym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować zarówno Panu
Kierownikowi, jak i pracownikom MZD ale przede wszystkim Prezydentowi.
Dlatego, że uchwała ta jest wynikiem wyjścia naprzeciw potrzebom
przedsiębiorcy, który jako pierwszy, jako pionier w Kielcach chce zorganizować
ogródek całoroczny. Nie wchodząc w niuanse pracy nad uchwałą, a rozmowy
merytoryczne toczyliśmy na bardzo wielu frontach dziękuję. Dlatego, że ta
uchwała (jedna i druga, bo będą dwie, które dotyczą tej kwestii) powstała
w ciągu półtora miesiąca. Raz jeszcze wielkie dziękuję.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła Nr XXXIII/689/2016 z dnia 17 listopada zmieniającą
uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Czyli dwadzieścia cztery osoby lubią grzane piwo o wino.
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Do pkt 7.14

Dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg pan Włodzimierz
Stępień
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawiam
Państwu projekt uchwały, której konieczność wynika z przed chwilą podjętej
uchwały. Mianowicie uchwała, zmieniająca uchwałę w sprawie stawek, tak jak
cytował Pan Przewodniczący. Natomiast zakres zmian jest tekstowo bardzo
skromny ale załatwia całą sprawę. Polega na zmianie brzmienia § 5 pkt l lit. c,
który przyjmuje brzmienie: „ dla zorganizowanego ogródka konsumpcyjnego",
a więc wyrzucamy słowo „letniego" tylko dopuszczamy nazwę, wynikającą
z pełno rocznej możliwości funkcjonowania. I dalej: „ w okresie od l kwietnia
do 31 października danego roku opłata wynosi l zł, w pozostałym okresie 0,5
złotego".
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Korzystając z okazji, że jeszcze o tym, rozmawiamy to prosiłabym, abyśmy nie
sprowadzali tej działalności do spożywania li tylko trunków ale przede
wszystkim posiłków. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przepraszam bardzo, może niestosowny żart. Przepraszam, oczywiście koryguję.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/690/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg.

Do pkt 7.15
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt
w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach,
ul. Al. Legionów 5.
Ten projekt dotyczy kwestii wyłącznie porządkowych. Otóż w tej chwili,
kwestię odpłatności za pobyt w Ośrodku regulowały dwie różne uchwały Rady
Miasta, a tym projektem proponujemy, aby te dwie przestały być obowiązujące.
Przedstawiamy tekst jednolity.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/691/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla
Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach, ul. Al. Legionów 5.
Do pkt 7.16

Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem pan
Ryszard Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie regulaminu
korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Kielce.
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Wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych powinien być
przyjęty uchwałą Rady Miasta.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/692/2016 Kielce z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie
Miasta Kielce.

Do pkt 7.17
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem pan
Ryszard Muciek zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania
i eksploatacji przez Między gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych.
Wnoszę o podjęcie uchwały, która jest uchwałą porządkującą i naprawia błędne
sformułowania uchwały podjętej w 2016 roku. Jest to uchwała, która porządkuje
pewne sprawy w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji. Nie mamy tutaj do
czynienia z jakimikolwiek przesunięciami majątku.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/693/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce
i wniesienia do używania i eksploatacji przez Między gminny Związek
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowokanalizacyjnych.

Do pkt 7.18
w

Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem pan
Ryszard Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z Gminą Masłów porozumienia międzygminnego.
Gmina Masłów zwróciła się do gminy Kielce w osobie Pana Prezydenta
0 wyrażenie zgody na korzystanie przez mieszkańców gminy Masłów z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czyli tzw. PSZOK-u, który jest
czynny w Kielcach. Gmina Masłów, tak jak wszystkie gminy jest zobowiązana
ustawą do utworzenia PSZOK-u. Dotychczas jeszcze go nie utworzyła
1 w związku z tym, że w perspektywie najbliższego roku jest to raczej też nie
możliwe zaproponowano rozwiązanie, które jest dopuszczalne przepisami
prawa. Wymaga natomiast przyjęcia uchwałą Rady jednej i drugiej gminy
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, które reguluje zasady korzystania
z PSZOK-u Kielce. Mieszkańcy gminy Masłów będą korzystali z PSZOK-u
w Kielcach, przy ulicy Magazynowej na takich samych zasadach, jak
mieszkańcy Kielc, pokryją część kosztów stałych, które były związane
z organizacją tego PSZOK-u i będą ponosili opłaty z tytułu zagospodarowania
odpadów pochodzących z ich gminy.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
Przeciw

-23
- brak

Wstrzymało się

- brak
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Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/694/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Masłów porozumienia
między gminnego.

Do pkt 7.19
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem pan
Ryszard Muciek zarekomendował w sprawie przyjęcia raportu z realizacji
„Programu ochrony środowiska dla miasta Kielce na lata 2011-2015".
Ustawa z kwietnia 2001 roku nakłada na organy wykonawcze województw,
powiatów i gmin obowiązek sporządzania programów ochrony środowiska. Taki
program w Kielcach został sporządzony, a przedkładany w tej chwili raport
musi być przyjęty przez Radę Gminy uchwałą. Jest to wynik monitorowania
przebiegu realizacji Programu i rejestracji jego wyników.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/695/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla
miasta Kielce na lata 2011-2015".

Do pkt 7.20
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta pan Artur Hajdorowicz
zarekomendował projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta
Kielce (prezentacja do projektu uchwały stanowi załącznik do Protokołu Sesji).
Sercem tej uchwały jest aktualizacja tzw. wieloletniego programu sporządzania
planów miejscowych. Nowych planów bądź zmian planów, które z różnych
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powodów i w różnym stopniu się zdezaktualizowały. To jest tabela nr 5 i 6 na
końcu załącznika nr l do uchwały. Żeby do tego dojść, to trzeba te analizy
wykonać. Postaram się to szybko omówić, jeśli będzie dyskusja, to możemy
wejść w szczegóły. Studium uwarunkowań to nie jest akt prawa lokalnego. Jest
taką wizją, do niedawna bezterminową rozwoju miasta , układu projektowanych
ulic, układu podstawowego i takiego ogólnego przeznaczenia poszczególnych
terenów. Studium obecnie obowiązujące bazuje na dawnym planie ogólnym
z lat siedemdziesiątych, kiedy miasto Kielce projektowano na 300 - 350 tysięcy
mieszkańców. To w latach siedemdziesiątych, kiedy praktycznie te Kielce, jakie
znamy powstały w ciągu jednej dekady. Wtedy może to było założenie
racjonalne, dzisiaj już nie. Takich terenów do urbanizacji czyli green field,
szczere pole do urbanizacji to mamy 1200 hektarów. Istnieje wręcz nadpodaż
terenów budowlanych. Ale tym się nie ma co martwić. Przedwczoraj chyba,
Marszałek w ramach prac nad planem dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
podsumował te analizy takiej chłonności terenów i Kielce w stosunku do gmin
sąsiednich wypadły racjonalnie tzn. w tymże Studium kierunkowo,
perspektywicznie zaplanowane jest powiększenie terenu zurbanizowanego o ok.
22% . To jest jeszcze racjonalnie, bo w skali Polski, gdzie jest pokrycie planami
ok. 20% wyszło siedem razy terenów budowlanych za dużo. Biuro Planowania
od kilku lat zajmuje się aktualizacją Studium. I jakie są główne problemy.
Przede wszystkim obwodnica wschodnia. To jest rzecz, której sami nie
rozstrzygniemy. Dwa lata temu opracowaliśmy wszystkie możliwe warianty tej
obwodnicy i sprezentowaliśmy te projekty Marszałkowi Województwa, któremu
nie udało się uzyskać zgody wszystkich czterech gmin , przez które biegnie ta
obwodnica. Przebieg ustalić musi Marszałek Województwa w sporządzanym
właśnie planie dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. No i któryś z tych
dziewięciu wariantów zostanie przyjęty. Gdybyśmy dzisiaj wybrali wariant
naszym zdaniem najlepszy, to w toku uzgadniania zostało by to
prawdopodobnie wstrzymane do czasu podjęcia decyzji. Świętokrzyski Zarząd
Dróg Wojewódzkich rozpoczął prace projektowe, także myślimy, że ten
problem niedługo zostanie rozwiązany. Przesądzenie ostatecznego rozwiązania
struktury tzw. węzła drogowego Pakosz i konieczność zmiany rozporządzenia
dyrektor ŚZGW w sprawie pośredniej strefy ochronnej ujęć wody. Bo
pozwolono sobie w 2005 roku w tymże rozporządzeniu, na załączniku
graficznym zamieścić rozwiązania ze starych, już w tym momencie nie
obowiązujących planów. My od pięciu lat prowadzimy trudne prace w celu
zmiany tego rozporządzenia. Biuro Planowania opracowało całkowicie, od A do
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Z zmianę tego rozporządzenia. Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej
w Krakowie w tym momencie czeka do końca roku, kiedy te kompetencje
w sprawie aktów prawnych mogą przejść do marszałków województw. I wtedy
na własnym podwórku chyba łatwiej by nam poszło. Ale jest to rzecz konieczna,
ponieważ rozwiązania w tym rozporządzeniu, właściwe dla planowania
przestrzennego są niemożliwe do przyjęcia w obecnych czasach. No i muszę
tutaj zasygnalizować, że w zeszłym roku zmieniła się bardzo poważnie ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ta ustawa każe teraz robić
(bardzo szczegółowo opisując metodykę) bilans terenów budowlanych. I to, co
powiedziałem przed chwilą, że miasto w latach siedemdziesiątych było
projektowane na 350 tysięcy mieszkańców, a obecnie wiemy, że w perspektywie
trzydziestu lat ma to być 175 tysięcy, to ta układanka i udowodnienie, że tyle
terenów budowlanych jest przyjęte właściwie... . A teraz horyzont jest
trzydzieści lat, a nie jak kiedyś bezterminowo. Naszym założeniem jest to, żeby
nie uszczuplać terenów budowlanych ponieważ grozi to gminie poważnymi
roszczeniami odszkodowawczymi. To wszystko spowoduje, że prace nad taką
kompleksową aktualizacja Studium jeszcze się będą przeciągać. Ta
nieaktualność dotyczy przede wszystkim warstwy prawnej, a nie warstwy
merytorycznej, także nieaktualność Studium nie przeszkadza w rozwoju miasta.
Zresztą my na bieżąco robimy zmiany. Takich zmian było 14 w ciągu ostatnich
10 lat i wobec elastycznych ustaleń funkcjonalnych tu nie ma problemu. Są
tylko takie trzy drobne miejsca, gdzie proponujemy szybko to rozwiązać
przystępując do kolejnej, chyba już ostatniej, takiej ograniczonej zmiany
w Studium po to, żeby ludzie nie czekali. Ale to za chwilę. Jeśli chodzi o plany,
tu jest mapa. Te niebieskie kolory to są plany w obiegu prawnym, zielone plany
w trakcie opracowywania. Ale większość tych planów w kolorze zielonym jest
już w poważnej fazie zaawansowania i sądzę że wiosną Państwo większość
z nich uchwalicie. Jedynie dwa są trudne. To jest plan na Zalesię i plan na Nowy
Folwark. Tu musimy trochę wstrzymać się do tego ostatnio wymaganego
bilansu. To rozłożenie przestrzenne planów wygląda dość chaotycznie ale ono
jest oparte na solidnych analizach wybierania takich terenów, gdzie nakłady na
rozbudowę infrastruktury czy to komunikacyjnej, czy podziemnej nie będą duże.
Takich mocno perspektywicznych planów mamy w zasadzie dwa, tj.
Niewachlów II i Dyminy, gdzie urbanizacja terenów potrwa, moim zdaniem
dziesięciolecia. Planów mamy 58, w trakcie opracowania jest 19. Łączna
powierzchnia obowiązujących planów to jest prawie 2000 hektarów. Obecna
powierzchnia zurbanizowanego miasta Kielce to jest 5200 hektarów. Czyli 2000
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to jest 1/3, można powiedzieć, co stanowi 17,5% powierzchni miasta
w granicach administracyjnych. W trakcie opracowania jest prawie 900
hektarów. To jest kolejne 10%. Z tym, że nigdy nie było założenia, że dążymy
do jak największego procentu pokrycia. Nie można moim zdaniem zaplanować
całego miasta w formie aktu prawa miejscowego. Dokument, który określa to
perspektywicznie to jest Studium, natomiast plany miejscowe niosą skutki
finansowe, skutki prawne i fizyczne. I gminy powinny robić plany tam, gdzie
rzeczywiście zamierzaj inwestować, a nie na zapas. Do niedawna właściciele
gruntów po przyjęciu planu nie wysuwali żadnych roszczeń ale to się mniej
więcej od dwóch, trzech lat zmieniło. Tych roszczeń o wykup działki o wypłatę
odszkodowań jest coraz więcej, świadomość prawna jest coraz większa.
Będziemy teraz coraz dokładniej referować Państwu prognozę skutków
finansowych przyjęcia planu i też innych skutków także negatywnych,
w przypadku, kiedy ten plan nie byłby realizowany. W planach, ograniczając się
tylko i wyłącznie do dużych terenów tzw. green fieldów czyli niezabudowanych
pod poszczególne funkcje mamy takie gwarancje: jeśli jest plan, jest inwestor to
jest od razu pozwolenie na budowę. Pod funkcje typowo przemysłowe,
produkcyjne, fabryki jest miejsce przede wszystkim w Dyminach, po
wschodniej stronie ulicy Ściegiennego. Jest to była własność Kompanii
Piwowarskiej , obecna własność jednego z funduszy inwestycyjnych. To jest
niemal 100 hektarów uzbrojonego terenu po dawnym Browarze Belgia, przy
czym Browar Belgia to jest 1/4 całego terenu. Gdyby ktoś w Kielcach chciał
budować fabrykę, to jest teren numer jeden. Teren płaski, a fabryki lubią płaski
teren. Obszar do przejęcia natychmiast. Jest napisane 65 hektarów ale 25
hektarów jeszcze jest tam pod park handlowy, do którego realizacji zdaje się nie
dojdzie. Plus 35 hektarów w zwartym obszarze Niewachlów II, na północ od
linii kolejowej do Częstochowy i na wschód od ulicy Malików. No i właśnie na
ten teren najbardziej wschodni ostatnio pojawił się inwestor nal? hektarów.
Będziemy niedługo proponowali, żeby ten plan zmienić. To jeśli chodzi
o funkcje przemysłowo-produkcyjne. Pomijam treny istniejących przemysłowoskładowych struktur, które też się przebudowują - następuje wymiana
zabudowy, obrót itd. Funkcje inne gospodarcze czyli nie produkcyjne, nie
przemysłowe, wszelkie - biurowe, usługowe, handlowe top jest w planach
przygotowane 230 hektarów. To jest bardzo dużo, dwa razy tyle co Osiedle
Świętokrzyskie i Na Stoku razem wzięte. Jeden procent terenu miasta to 110
hektarów czyli ponad kilometr kwadratowy. Funkcja zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Stan na dzień dzisiejszy (pomijam inwestycje, a to jest
41

większość w Kielcach, które powstają na zasadzie decyzji o warunkach
zabudowy w istniejących zabudowanych strukturach) nowych terenów
zagwarantowanych w planach to około 43 hektary. W Kielcach się sprzedaje ok.
500-set lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym deweloperskim i te 43
hektary to jest zapas na 15-20 lat. Do tego czasu, jeśli się uda zrealizować
przedłużenie ulicy Szajnowicza-Iwanowa, jako drogi wojewódzkiej do
wschodnich granic miasta, a wszystko na to wskazuje to nowym terenem pod
taką urbanizację nie tylko pod funkcję wielorodzinną ale w ogóle to będzie teren
na zachód od ulicy Malików i tam krajobraz miasta będzie się najszybciej
zmieniał. No to już mamy tych hektarów naprawdę dużo. Funkcja zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. To jest prawie 250 hektarów w samych planach.
To są głównie Dyminy, to jest Dąbrowa II ale też Piekoszowska I, II, III.
Łącznie w przyjętych planach mamy takich twardych, nowo ustalonych terenów
do zabudowy 622 hektary i jestem przekonany, że nie dożyję, kiedy one
wszystkie zostaną skonsumowane. Jeden z wniosków to jest taki, że
obowiązujące plany miejscowe zapewniają rezerwę pod inwestycje, pod
urbanizacje w wystraczającym stopniu w perspektywie co najmniej
kilkunastoletniej na przyszłość, a przypomnę, że pojawi się następne około 1000
hektarów niebawem no i w tej tabeli 5 i 6 deklarujemy, jakie plany byśmy
chcieli robić do roku 2020. Plany się dezaktualizują, o ile nie zostaną
zrealizowane i Państwo na bieżąco podejmują uchwały o zmianie planów.
Zmieniliśmy plan Piekoszowska III, w tym momencie kończymy aktualizację
planów na północną część Śródmieścia i niedługo ten tzw. Trójkąt Bermudzki
czyli IX Wieków, Pelca, Piotrkowska będzie zabudowany. Zabudowana
zostanie też ulica Prezydenta Kaczyńskiego i połączona nowym odcinkiem
z ulicą Silniczną. Jesteśmy także w trakcie zmiany planów na plan tzw. Plaża
czyli róg Zagnańskiej i Jesionowej. Pewnie Państwo widzieli już wizualizację
tych wysokościowców w gazetach. I plan Psie Górki. Najbardziej rozwojową
częścią miasta jest część zachodnia. Na północ od ulicy Piekoszowskiej, na
zachód od ulicy Malików nie da się uniknąć tematu ulicy Nowy Malików. Tutaj
koncentrujemy uwagę, mamy tu wiele wariantów. To nie będzie jeden plan, to
będzie plan robiony kawałkami tak, aby był sprzężony z realizacją podstawowej
infrastruktury lokalnej i przyjmowany w takim rytmie, abyśmy w końcu zaczęli
pobierać rentę planistyczną. Parę słów o ulicy Malików, szczególnie do pana
Radnego Kędziory. Tak, mieszkańcy się wypowiedzieli, nie chcą tej drogi. Były
dwa warianty. Pan Prezydent zrezygnował z realizacji dzisiaj, teraz z realizacji
tej ulicy, skupiając się wyłącznie na Alei Szajnowicza-Iwanowa. Jest pewien
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konflikt. Mieszkańcy nie chcą drogi, urbaniści mówią, że ten wariant drugi
z punktu widzenia czysto inżynierskiego, urbanistycznego jest gorszy. To nie
jest taka prosta decyzja, że jeśli mamy 1000 podpisów, to my się decydujemy na
wariant drugi. To jest zbyt poważna decyzja, żeby ją w taki sposób
podejmować. Nawet sami liderzy tego protestu zgadzali się, że infrastruktura
transportu zbiorowego na przyszłość od strony zachodniej to jest pewien
problem. Postulowali między innymi: to może zróbmy drogę tylko dla
autobusów. Mamy poważne obawy, bo ruch na Szajnowicza-Iwanowa za kilka,
kilkanaście lat bardzo poważnie się wzmoże i mamy poważne obawy, że
jednostronne podłączenie tak dużego osiedla, jak Slichowice do SzajnowiczaIwanowa to się po prostu, mówiąc kolokwialnie zatka. I teraz tak: bardzo
chętnie zmienimy plan i Studium na wariant II ale musimy być pewni, że to nie
spowoduje poważnych dysfunkcji w przyszłości. Ja tylko mogę zadeklarować
(bo mamy różne pomysły, różne analizy; można przyjąć rozwiązania pośrednie,
nie tylko jedne wariant i drugi), że nasze analizy będą prowadzone wspólnie
z liderami protestu. Spotkamy się z mieszkańcami ale nie może się to odbywać
w takiej agresywnej atmosferze, jak to było do tej pory. Trzeba do takiego stołu
bez kantów siąść. Jeśli mieszkańcy żądają od nas analiz na potwierdzenie
naszych tez, to my odpowiadamy: a gdzie macie analizy na wariant przez was
proponowany? Zrobimy te analizy razem, profesjonalnie, jak trzeba to zlecimy
na zewnątrz; mieszkańcy sobie sami wybiorą autorytet urbanistyczny i jestem
przekonany, że dojdziemy do kompromisu. Dzisiaj nie musimy tej decyzji
podejmować. Mamy na to czas. Tabela nr 5 i nr 6 na samym końcu. To jest to
sedno uchwały. Od razu powiem, że to nas nie wiąże. Także, zawsze 30%
planów, to są plany, które się pojawiają nagle. Jest potrzeba i ani terminy, ani
ten zestaw, katalog nie jest zamknięty. Ale pokazuje na czym się będziemy
koncentrować. Tabela nr 5 mówi o konieczności zmiany całego szeregu planów,
dokładnie dwunastu i do roku 2020 chcemy zmienić plan miejscowy na
Baranówku (tam jest najwięcej wniosków), plan na Ostrągórkę (ale to jest taka
zmiana punktowa tj. w wyniku umowy MZD, Biura Planowania i prywatnych
właścicieli terenów pod kątem realizacji nowej ulicy dwu pasmowej, że
w jednym punkcie musimy plan zmienić), Niewachlów I tj. teren wokół Targów.
Targi dzisiaj stwierdzają, że aż tak dużej rezerwy nie potrzebują. A to jest
rezerwa na terenach prywatnych. Jest to atrakcyjny obszar inwestycyjny, więc
wszystko wskazuje na to, że ten plan też trzeba będzie szybko zmienić i to pod
katem inwestycji właśnie w tym obszarze. Centrum Usług Biurowych
Wrzosowa. Bardzo zdezaktualizowany plan i jego ustalenia przeszkadzają
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inwestorom, mówiąc krótko. Zabraliśmy się już na zasadzie porozumienia
między gminnego, we współpracy z Gminą Morawica za zmianę planu w rejonie
Obie. W następnej kolejności Niewachlów II, już mówiłem o tym inwestorze
w rejonie ulicy Malików 17 hektarów. Piekoszowska I, Piekoszowska II,
Dyminy, Świętokrzyska, Ciekocka, Park I, Zalew (w przyszłym roku ogłosimy
konkurs urbanistyczny na takie bardziej detaliczne rozwiązania na teren wokół
Zalewu) no i wschód ale to dopiero, jak się ukaże rozwiązanie obwodnicy
wschodniej. To jest 12 planów do zmiany. Natomiast nowe plany: rejon ulicy
Witosa. Tam będzie rozbudowa układu komunikacyjnego ale już dzisiaj widać,
że zmienia się krajobraz, jest dużo inwestycji i to wszystko trzeba ująć w jakieś
ramy i uporządkować, po obu stronach,. Zarówno od strony ulicy Warszawskiej,
Karczunek, jak i od strony Piasków. Górna, Żniwna, Zbożowa i Świętokrzyska
teren baz, składów, hurtowni w środku miasta. Mamy już dość sporo wniosków
i dowodów na to, że funkcja przemysłowo-składowa wychodzi z tego terenu. No
i przede wszystkim dzielnica Zachód. To będzie główny teren rozwoju
przestrzennego miasta Kielc. To nie będzie jeden plan, to będzie kilka planów.
Strefa ochrony ujęć w Białogonie. Chcielibyśmy na całą strefę zrobić plan ale
f
warunkiem przystąpienia do tego planu jest zmiana rozporządzenia SZGW, co
mam nadzieję w przyszłym roku nastąpi. Rejon Posłowie no i Pakosz, który już
dość długo czeka na plan. Cały teren Pakosza chcemy objąć planem. Myślę, że
to rozwiązanie uzgodnione na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami, że ruch się
będzie odbywał tym kanałem, którym się obecnie odbywa, po ustaleniu
szczegółów jego uporządkowania i modernizacji... . Plan dla Pakosza okazał się
dość trudny do zainicjowania. No i wschód miasta, rejon ulic Prochownia,
Zagórska, Sandomierska. W kolejnych latach planiści miejscy będą przenosić
zainteresowanie powoli na Osiedla te tzw. blokowiska i to niekoniecznie w celu
robienia planów miejscowych ale wydaje się, że rewitalizacja terenów, gdzie
2/3 kielczan mieszka jest właściwe. Początki są trudne ale to jest proces na co
najmniej 20 lat. I myślę, że po zrobieniu porządku w Śródmieściu, po
zapewnieniu terenów inwestycyjnych pod poszczególne funkcje musimy się
powoli brać za takie plany porządkujące, szeroko rozumiane. Nie tylko dla
Osiedli. Plany porządkujące te zabudowaną strukturę. Jeśli są pytania, to chętnie
odpowiem, a jeśli nie, to podkreślając, że te tabele to nie są dokumenty tak
ścisłe wiążące, proszę o przyjęcie tej uchwały.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora (ad vocem)
Dziękuję Panie Dyrektorze za szerokie opisanie sytuacji drogi 786. Chciałbym
tylko jedną rzecz dodać, bo razem chodziliśmy na spotkania z mieszkańcami
i również jestem w stałym kontakcie, podobnie jak Pan z liderami. Część z nich
to są osoby, które są związane zawodowo ze mną. Nie chciałbym, aby do opinii
publicznej błędne przekonanie się przedostało. Nigdzie mieszkańcy nie mówili,
że nie chcą drogi, tylko nie chcą w tym wariancie tej drogi. Tyle chciałbym
uzupełnić. Dziękuję i trzymam kciuki, bo wiemy, że nie jest to pilna potrzeba
ale jest to potrzeba, którą od strony planistycznej trzeba się pilnie zająć.
Dyrektor Artur Hajdorowicz
My trochę żałujemy, bo jakby stworzenie całego rusztu w tej części miasta nie
tylko wschód-zachód ale też północ-południe... . Bo ta atrakcyjność
inwestycyjna sięga, aż do Łódzkiej. Sądzę, że taka decyzja została podjęta
z tego powodu, że też trudno realizować inwestycje dziś, już w atmosferze
takiego konfliktu. To by się skończyło tym, że by nam przepadły te pieniądze.
Byłoby błędne koło odwołań, kwestionowanie raportów środowiskowych. Nie
ma sensu się w to pchać. To nie jest takie jednoznaczne, że jak mieszkańcy
sądzą, że to będzie dobre, urbaniści sądzą , że jest inaczej... .To też nie musi
być wszystko, jak w książce. Tylko boimy się, bo to jest dość poważna decyzja.
Nie wiem, czy Państwo czytali stanowisko takich podmiotów jak
Stowarzyszenie
„Kieleckie
Inwestycje"
albo
Rzecznik
Osób
Niezmotoryzowanych, które trudno zaliczyć do chwalców najdelikatniej
mówiąc Ratusza. Oni też dość zdecydowanie mówią, że wariant drugi byłby
tragiczny w skutkach wręcz. Dlatego musimy do tego zrobić profesjonalne
badania, spokojne rozmowy, bez emocji i jestem przekonany, że mając czas
wspólnie z mieszkańcami znajdziemy dobre rozwiązanie.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Na jednym z naszych spotkań prosiłam o możliwość, aby do studium,
dotyczącego dzielnicy Pakosz wprowadzić również ulicę Biesak. Czy udało się
to zrobić, czy na obecną chwilę jeszcze nie? Bo dotyczyło to stricte dzielnicy
Pakosz ale bardzo podobne wnioski były mieszkańców dzielnicy Biesak. Czy
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byłaby możliwość, aby jednak poszerzyć zakres dotyczący studium dla Pakosza
właśnie o ulicę Biesak, o te tereny miejskie.
Dyrektor Artur Hajdorowicz
Ale w jakim sensie? Boja przepraszam, nie rozumiem pytania.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
O plan zagospodarowania chodzi. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie i kiedy
byłam na spotkaniu u pana Dyrektora plan zagospodarowania dotyczył tylko
dzielnicy Pakosz. I był taki mój wniosek z podpisami mieszkańców, żeby
właśnie poszerzyć go właśnie o ulicę Biesak.
Dyrektor Artur Hajdorowicz
Już wiem, o czym mówimy. Nie Pakosz główny, tylko ten obszar bardziej
w kierunku Krakowa. On się znalazł w obszarze wyznaczonym do rewitalizacji.
Możemy plan zrobić, czemu nie. Tylko to będzie kwestia wykupu od Kolei
gruntów od strony torów, bo to jest ten główny problem. Pytanie, czy mamy
pieniądze na ten wykup.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Wiem, że jest procedura w tym temacie podjęta, aby miasto nieodpłatnie od
Kolei przejęło te tereny. Cała sprawa jest w toku i czekamy na decyzję.
Dyrektor Artur Hajdorowicz
Już mówiłem, że 30% planów robimy z potrzeby bieżącej chwili. My na tą
problematykę tak bardziej strategicznie patrzymy ale jeśli w celu przejęcia tego
władania od kolejarzy potrzebny będzie plan, to go natychmiast, nawet w ciągu
trzech miesięcy podejmiemy. Nie ma problemu.
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Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Z mojej strony to nie pytanie, bo bardziej szczegółowo rozmawialiśmy o tym
projekcie uchwały na Komisji. Bardziej taka refleksja. Nie wiem czy Koleżanki
i Koledzy z Komisji Ładu Przestrzennego otrzymywali też telefony od
mieszkańców, niektóre takie: czego nie ma w tej uchwały lub co jest w tej
uchwale z obawy, że będziemy nad czymś pracować. I myślę, że warto zwrócić
uwagę na to, co też pan Dyrektor powiedział, że owszem jest to pewien
dokument strategiczny, który wyznacza pewne priorytety dla miasta, natomiast
on nie jest zamknięty. Tych planów interwencyjnych, Państwo pamiętacie
mieliśmy naprawdę bardzo dużo i to nie jest tak, że jak przejmiemy ten
dokument to ani w jedną, ani w drugą stronę nie możemy zrobić kroku i nic do
tego katalogu planów w koncepcji do opracowania nie dodać. To jedna rzecz,
która myślę, że jest istotna i trochę uspakaja te nerwowe reakcje na ten projekt
uchwały, które przynajmniej ja osobiście odbierałam. Natomiast jeszcze jedna
rzecz. Chciałabym Państwa Radnych uczulić, żeby próbowali w swoich
kontaktach z mieszkańcami zachęcać ich do brania czynnego udziału w
opracowywaniu tych planów. Przecież są i dyskusje publiczne i mieszkańcy są
tam zawsze mile widziani. Na posiedzeniach Komisji, żeby o tym dyskutować.
To jest taka refleksja bardzo świeża, bo przykład Slichowic nam pokazał, że to
większe zaangażowanie i świadomość mieszkańców, co jest planowane w ich
najbliższym sąsiedztwie pozwala nam potem ograniczać pewne bardzo nerwowe
i emocjonalne spotkania. Im większa będzie świadomość mieszkańców, co się
w ich przestrzeni życiowej w najbliższych dziesięcioleciach będzie mogło
wydarzać, tym bardziej świadomie będą decyzje, w którym miejscu taką
przestrzeń życiową sobie lokować i uniknąć później przykrych niespodzianek.
Dyrektor Artur Hajdorowicz
My cały czas zakładamy ( może ja to za mało podkreślam), że to jest obowiązek
ustawowy ten Wieloletni Program i to ma sens. Nie można podchodzić do
gospodarki przestrzennej miasta w taki sposób, że cały czas działamy akcyjnie.
Ale ta akcyjność, wobec niesłychanej dynamiki zmian, uwarunkowań, zasad
i źródeł finansowania, pewnych preferencji inwestorów jest niekiedy konieczna.
Często jest tak, że my przestępujemy do planu i w momencie, kiedy on jest
uchwalany już jest nieaktualny. Taka jest dynamika teraz we współczesnym
świecie zmian społeczno-gospodarczych. Nie chcemy z powrotem tej samej
47

sytuacji, że mamy mnóstwo planów ale to są plany wyłącznie na papierze.
Dobry plan to jest taki plan, który zostaje zrealizowany zaraz po uchwaleniu.
Cały czas jest aktualne ogłoszenie dla inwestorów, czy dla mieszkańców. Jeśli
jest potrzeba sporządzenia planu, jeśli inwestycja wymaga planu, bo się nie da
przeprowadzić na bazie decyzji o warunkach zabudowy, to my jesteśmy
w stanie (nawet dla jednej działki to jest opłacalne) taki plan stworzyć. Jeśli
gdzieś jest problem i fizycznie, realnie można go rozwiązać poprzez plan, to nie
ma żądnego problemu. My do takiego planu siadamy i go robimy po przyjęciu
przez Państwa uchwały o przystąpieniu. Jedynie co, to z przekazem nam się
trudno często przebić, bo jest pewne lobby, czy osoby, które sugerują, że
powinno być 100% miasta objęte planami. Nie chcemy robić planów, których
los jest taki, że z góry wiadomo, że zostaną na papierze. Im bardziej plan będzie
powiązany z planowanymi realnymi działaniami w przestrzeni, to tym bardziej
on jest potrzebny. To są rzeczy, które trudno przewidzieć. Taką akcyjność
w planowaniu, w zakresie 30% musimy po prostu założyć. Prawdą jest, że to nie
jest dokument zamknięty. Będziemy się cieszyć, jak 60% z tego zakończy się
przyjęciem tych planów.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Przede wszystkim zgadzam się z teorią, że miasto nie musi być pokryte planami
zagospodarowania w 100%, bo znacznie ważniejsze jest, by przygotować plan
zagospodarowania, który będzie realizowany, na który mamy przeznaczone
finansowanie, tudzież znalezione źródła finansowania. To po pierwsze. Ale dziś
chciałabym , aby wybrzmiał temat, który przewija się przez ostatnie kilka lat tj.
kwestia połączenia drogi 73 z ulicą Krakowską. Dzisiaj mamy plany, mamy
pewne projekty, które łączą te dwie ulice ze sobą poprzez ulicę Pakosz i jej
rozbudowę. Jest to mocno kontrowersyjny zabieg komunikacyjny, jak również
inwestycyjny pod względem społecznym. Nie możemy, jak sądzę podważać
powagi i potrzeby połączenia tych dwóch ulic, czyli Krakowskiej i 73 czyli
^
Sciegiennego.
Chciałabym w tym momencie powiedzieć wyraźnie, że
w przypadku prac nad Studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego
może jest sens, żeby zrobić analizy i przeprowadzić raz jeszcze rozmowy wśród
specjalistów (wraz z MZD) czy nie przesunąć połączenia, pozostawiając ulicę
Pakosz w formule, jak dzisiaj istnieje, a nie przesunąć tego połączenia, które
w dużej mierze miałoby odciążyć centrum miasta (miejmy świadomość tego, że
ulica Pakosz to jest centrum miasta). Mamy tam jeden z największych naszych,
48

nazwę to zabytków, bo przecież w europejskiej skali, czyli kamieniołom
Kadzielnia. Odsunąć je, jeszcze przesuwając za obszar ogródków działkowych,
dzisiaj już prawie że opustoszałych. To moja jedna uwaga. Jeśli będzie pan miał
ochotę, to skomentować to będzie mi miło. Chciałabym wyraźnie zaznaczyć, że
to jest ważny temat, to połączenie. Czy akurat drogą Pakosz? Nie jestem
przekonana po tych kilku latach analiz i po obserwacji projektów, które
przygotował MZD. Nie jestem przekonana czy te projekty, które dzisiaj istnieją
nie są formatem przeszacowane wobec potrzeby tej ulicy.
Dyrektor Artur Hajdorowicz
Mamy w ogóle wątpliwości. Bo ja nie do końca się zgodzę, że ten zasadniczy
udział ruchu na ulicy Pakosz, to są pojazdy, które potrzebują skrótu między
drogą na Kraków, a drogą nr 73. Można by zbadać, jaki to jest udział, jakich
pojazdów. Ale sądzę, że on będzie niewielki. Ciąg ulic Wapiennikowa Marmurowa - Pakosz to jest przede wszystkim ciąg ulic ogólnomiejski. To jest
taka sama ulica jak Jagiellońska, Klonowa, Orkana. To są te ulice tzw. układu
podstawowego i nawet gdybyśmy byli odcięci od świata, to element tego rusztu
musi być. I to, że ona wymaga modernizacji i rozbudowy (bo tam momentami
chodników nawet nie ma) to nie ulega wątpliwości. Diabeł jest w szczegółach.
Chodzi o dokładne przyjęcie, jaki to będzie przekrój ulicy, czy będą buspasy,
czy nie będzie buspasów, jak zostaną tereny przyległe zagospodarowane. Duże
nadzieje wiążemy z drogą wojewódzką, która ma powstać trochę bardziej na
południe, która będzie taką spinką tych dwóch elementów, o których Pani Radna
mówi czyli Krakowska - 73. Trzeba spojrzeć na mapę trochę większą, niż
Kielce i jeśli chodzi o ten strumień pojazdów, który szuka skrótu, no to 100%
tego ruchu ta droga wojewódzka przejmie. Sądzę, że wtedy trochę nie ma sensu
tzw. trasa posłowicka. Chociażby z tego tytułu, że nawet na horyzoncie, przy
największym optymizmie nikt nie widzi pieniędzy na realizację tej trasy.
Oczywiście, my możemy zrobić plan i ja narysować, wykupimy ten teren, bo
będziemy musieli jeśli ludzie pójdą do sądu i co dalej? To jest kilka kilometrów
drogi, więc gdybyśmy takie pieniądze mieli to najpilniejsza potrzeba to jest
obwodnica wschodnia. Tak samo, jak w przypadku Nowej Malików. To ostatnie
spotkanie na Pakoszu, kiedy mieszkańcy już jakby ( j a miałem takie wrażenie
przynajmniej) zgodzili się co do tego, że ten ruch ogólnomiejski powinien
przebiegać tym kanałem, którym obecnie się odbywa. Jest tylko pytanie, jak ma
wyglądać węzeł z Krakowską, bo to jest najwęższe gardło. Mieszkańcy nie chcą
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tam tylko ruchu ciężarowego. Ruch ciężarowy, który potrzebuje się przedostać
z drogi nr 73 do Krakowa albo odwrotnie, po realizacji tego odcinka drogi
wojewódzkiej na południe od Kielc tam w 100% zaistnieje. Czekając na to ,
bardziej patrzymy na ewentualną rezygnację z inwestycji pod tytułem trasa
posłowieka, bo to jest taka wirtualna bardzo inwestycja. To jest droga
powiatowa, nawet nie wojewódzka. Nie stać nas na to i nigdy nas nie będzie
stać chyba. Sądzę, że ten ruch ciężarowy, który mieszkańcom Pakosza
przeszkadza zostanie skanalizowany w tej nowej drodze wojewódzkiej, gdzie są
takie same problemy, jak gdzie indziej. Ludzie protestują ale myślę, że w końcu
Marszałek jakiś wariant wybierze.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapala
Przepraszam, bo ja merytorycznie nie wiem, jak ma przebiegać droga
wojewódzka. Jakby tak bardzo krótko mógł pan Dyrektor nam nakreślić. To raz.
Dwa. Nawiązuję do tej inwestycji Pakosz. Tam faktycznie dziś wyrysowane
połączenie z ulicą Krakowską to jest iście megalomański przekaz inwestycyjny.
Dlatego też zwracam uwagę na ten problem. Miejmy świadomość, że
wyrysowanie i tworzenie projektów, które właśnie nie są realizowane (o czym
pan Dyrektor wspominał i ja się absolutnie z tym zdaniem zgadzam) powodują
blokadę pewnych rozwiązań indywidulanych społecznych; nie tylko
indywidualnych osobowościowe ale również pod względem przedsiębiorców.
Także
prośba
o
nakreślenie
drogi
wojewódzkiej.
Przepraszam
Przewodniczącego Komisji Urbanistyki, że nie byłam na Komisji i że dzisiaj
zadaję to pytanie ale mam wrażenie, że może to też interesować kielczan.
Dyrektor Artur Hajdorowicz
Jestem inżynierem i nie jestem dzisiaj przygotowany do mówienia o tym
odcinku drogi, bo nawet numeru tej drogi nie pamiętam. Miejscowości też boję
się pomylić. Możemy to omówić na Komisji najbliższej, bo nie jestem
przygotowany. Media o tym obficie donoszą od czasu do czasu. To jest spinka
właśnie siódemki z drogą nr 73, projektowana poza granicami Kielc, trochę
dalej na południe, jakieś półtora kilometra. Natomiast ten węzeł z Krakowską,
który jest w tym projekcie MZD to robili specjaliści z Krakowa. Ja wiem, czy
megalomański? To jest takie rozwiązanie idealne, bardzo drogie. Idealne
dlatego, że jeśli chodzi o rozkład ruchu - książkowe. To jest trudny problem, bo
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tam też teren jest dość skomplikowany. Nasi drogowcy w Biurze Planowania
Przestrzennego tak trochę cichaczem studiują inną geometrie tego węzła. My
tego w Studium nie będziemy rysować. Czy nie da się odejść od idealnych
rozwiązań książkowych i zgodzić się na pewne dysfunkcje? Ale na takie
dysfunkcje, które nie są poważne i wymodelowanie tego węzła jest możliwe
inne. Dla nas najważniejsza decyzja to jest taka, że droga układu podstawowego
czyli ten ruch ogólnomiejski biegnie tym korytarzem, którym do tej pory
biegnie. Nie gdzieś tam na ukos Pakosza po wyburzeniu stu domów, ani też ten
słynny wariant, który się mieszkańcom podobał ale nie jest do przyjęcia ze
względu na ochronę środowiska. Został nam tylko jeden. Czyli zachowanie
tego, co jest z jakąś modernizacją. I tu kłopot jest tylko w zaprojektowaniu
detali tej modernizacji, a w szczególności węzła z ulicą Krakowską. Nigdy nie
jest tak, że istnieje tylko jedno rozwiązanie.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapala (ad vocem)
Dziękuję panie Dyrektorze. Chciałabym, aby wybrzmiał trochę głos
mieszkańców, bo wydaje mi się, że to jest ważne o czym ja mówię. Połączenie
tych dwóch ulic raczej zbiega się z potrzebami mieszkańców i ich sugestiami
o przedłużenie ulicy Jagiellońskiej w stronę 73. Zdaję sobie sprawę z tego, że te
wszystkie warianty są trudne i wiem, jak wygląda planowanie przestrzenne, bo
brałam w tym udział nie raz. Natomiast czuję obowiązek, żeby przekazać, że
brak jest takiego połączenia pomiędzy zachodnimi osiedlami, a osiedlami
w kierunku Dymin.
Dyrektor Artur Hajdorowicz
Połącznie ulicy Jagiellońskiej z drogą krajową nr 73 czyli ze Ściegiennego?
Przez Pakosz? To z kolei mieszkańcy Pakosza zdecydowanie mówią nie. Także
tu ciężko coś zdecydować. Mamy komfort czasowy ponieważ nie mamy
pieniędzy na realizacje tych różnych wizji i tym w najbliższym czasie, w ramach
aktualizacji Studium będziemy się zajmować. Bez nerwicy, bo napięcie jest tam,
gdzie czekają środki unijne i wszystkie służby miejskie techniczne tam
koncentrują swoją uwagę. Planowanie jest coraz trudniejsze. Ja tylko Państwu
powiem, że konsultowany od pięciu lat kodeks urbanistyczny ma szansę, żeby
wejść w przyszłym roku i to będzie absolutna rewolucja, jeśli chodzi
o gospodarkę przestrzenną i przygotowanie inwestycji. Z punktu widzenia
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takiego przeciętnego właściciela nawet małej działki trochę dwadzieścia lat za
późno ale w końcu. Ten kodeks, który obecnie jest w fazie konsultacji to jest też
taki czynnik, który każe nam się nie spieszyć z przyjmowaniem nowego
Studium.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/696/2016 dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Kielce.

Do pkt 7.21
Dyrektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Geodezji pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce
udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach
przy ulicy Chęcińskiej 16.
Jest to znikomy udział w nieruchomości, będącej drogą wewnętrznej (jest to
około 1/277), który jest związany z lokalem, który nabywaliśmy jako Gmina od
TBS-u z przeznaczeniem dla repatriantów z Ukrainy. To jest jakby kończenie
tego procesu formalno-prawnego.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie:

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/697/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Kielce udziału w prawie własności
nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej .

Do pkt 7.22
Dyrektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Geodezji pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Karola
Olszewskiego.
Jest to parking, który znajduje się w pobliżu wieży ciśnień widocznej na
dawnych terenach chemarowskich. Próby nabycia tego terenu czynimy już od
kilku lat. Jak do tej pory nie było nawet szans na podjęcie rozmów
z właścicielami z uwagi na nieporozumienia wśród nich, jak i na rozbieżności
dotyczące ceny. W ostatnim czasie następuje zbliżenie stanowisk między sobą
właścicieli co do chęci sprzedaży tego, a nieruchomość ta jest o tyle istotna, że
jest to naturalna lokalizacja dla kolejnego zespołu inkubatorów KPT, w ciągu
ulicy Olszewskiego, po prawej stronie, gdzie mamy już ten inkubator, w którym
mieści się siedziba KPT i ten po Wyższej Szkole Ubezpieczeń. Ten teren byłby
następny, gdyż oba inkubatory są już zapełnione, a mamy przecież
w perspektywie jeszcze start-upy.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/698/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego.

Do pkt 7.23
Dyrektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Geodezji pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
położonej w Kielcach przy ulicy Domki (dz. nr 444/3).
Tutaj króciutko, 60 m pod przepompownię ścieków. Jest decyzja lokalizacji celu
publicznego, przed wywłaszczeniem trzeba spróbować kupić.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/699/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy
Domki (dz. nr 444/3).

Do pkt 7.24
Dyrektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Geodezji pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Szydłówek Górny.
Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Szydłówek Górny.
zaznaczona na żółto jest własnością osoby fizycznej, która
realizować inwestycję mieszkaniową. Nieruchomość miejska,
dużej powierzchni, bo ponad 1200 m nie nadaje się do
zagospodarowania stąd spełnia przesłanki do trybu sprzedaży
na poprawę.

Nieruchomość
zamierza tutaj
mimo w miarę
samodzielnego
bezprzetargowej
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/700/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Szydłówek Górny.

Do pkt 7.25
Dyrektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Geodezji pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Pieszej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Jest to wydzierżawienie pod altanę śmietnikową dla jednej ze Wspólnot RSM
„Armatury".
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/701/201 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Pieszej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
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Do pkt 7.26
Dyrektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Geodezji pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Rajtarskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Jest to wydzierżawienie nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw i teren
zielony dla osiedla tzw. Nowego Baranówka wybudowanego, jak Państwo
pamiętacie przez firmę Unimax. Został kawałek po wydzielaniu z planu, który
nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania z uwagi na zapisy w planie
w tej części, który nakazuje objęcie tej nieruchomości jedną inwestycją.
Chcieliśmy, żeby kupili od nas te nieruchomość w związku z takim zapisem.
Jednak cena mimo wszystko będzie dosyć droga dlatego na razie proszą
o dzierżawę. Jak będą gotowi to ewentualnie zgłoszą chęć zakupu i wówczas
poprosimy Szanownych Państwa Radnych o wyrażenie zgody na sprzedaż. A na
razie dzierżawa z przeznaczeniem pod taki cel.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-25
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/702/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Rajtarskiej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.

Do pkt 7.27
Dyrektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Geodezji pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. l-go Maja.
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Przedłużenie istniejącej umowy pod częścią pawilonu handlowego (bo nawet
nie pod cały) o powierzchni 58 m.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-25
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/703/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. l-go Maja.

Do pkt 7.28
Dyrektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Geodezji pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego.
Jest to przedłużenie istniejącej umowy dzierżawy pod pawilonem handlowym
mniej więcej na wysokości ulicy Rajtarskiej i Nowego Baranówka z tym, że od
strony Ściegiennego. Wnioskodawca prosi o wydzierżawienie, żeby trochę
powiększyć istniejący już pawilon handlowy. Ta nieruchomość sama w sobie
jest większa natomiast ponieważ jest to takie miejsce z tyłu, zakrzaczone to
chcemy, żeby teren zielony również wszedł w zakres tej dzierżawy, żeby po
prostu dzierżawca go sprzątał.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
-25
Przeciw
—brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/704/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Ks. Piotra
Ściegiennego.

Do pkt 7.29
Zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego pani Justyna
Lichosik zarekomendowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
podnajem lokalu położonego w budynku znajdującym się przy ulicy
Olszewskiego 6.
Zwracam się prośbą o podjęcie uchwały. Ma ona, jak większość dzisiejszych
uchwał charakter porządkujący. Jednym z naszych strategicznych lokatorów jest
firma Transition Technologies, która wynajmuje w Kieleckim Parku
2
technologicznym blisko 800 m . Aktualnie firma ta, która specjalizuje się
w budowie systemów informatycznych dla przemysłu jest w trakcie
porządkowania swojej grupy kapitałowej, powołuje spółki celowe. Po
wyrażeniu zgody Państwa Radnych na podjęcie tej uchwały lokatorem
Kieleckiego Parku Technologicznego będzie zarówno firma Transition
Technologies S.A., jak i Transition Technologies Managment Services
i Transition Technologies PLC. Powierzchnia wynajmowanego lokalu od
Kieleckiego Parku Technologicznego się nie zmieni, jak również wymiar
czynszu.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIII/705/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu położonego w budynku
znajdującym się przy ulicy Olszewskiego 6.
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Do pkt 8
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję, że żaden Radnych nie zapisał się do głosu w tym punkcie.

Do pkt 9
Radny Rady Miasta Kielce pan Marian Kubik
Sprowokowała mnie trochę pani Radna Agata Woj da mówiąc, że my jesteśmy
bez honoru, boimy się młodzieży. Pani Radna. My się nie boimy młodzieży
i mamy horror. Pani doskonale wie, że mieliście większość i mogliście powołać
nawet dwie Rady Młodzieżowe. Nie powołaliście. To jest jedna rzecz. Druga
rzecz. Powiem Pani tak: mnie zastanowiła jedna sprawa dotycząca tzw.
manipulacji ewentualnych. To znaczy tak: Pan Prezydent występował w puncie
Informacje Prezydenta. Pani zawsze pierwsza się zgłasza. Dzisiaj też pewnych
rzeczy Pani nie dopowiedziała, a dopowiedział Pan Prezydent. To jest właśnie
coś takiego, jak manipulacja. Pani uważa, że tzw. obywatele. A tu się okazuje,
że to jeden, który pisze ileś tam, dziewięćdziesiąt pism różnych do Urzędu,
który nawet w Kielcach nie mieszka. A nie wiem, czy Pani pamięta, bodajże
w „Echu" to było, dotyczące szkoły. Powiem Pani, bo Pani kiedyś mi mówiła,
że ja się mam doszkalać. Ta szkoła, to nie jest szkoła o. Rydzyka tylko to jest
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej, która ma robić warsztaty
w WDK-u. Zgłosił to Pan Kurator i Pani była wielce oburzona (czytałem akurat
ten artykuł, co prawda rzadko sięgam do tej gazety ale akurat mi wpadła
i przeczytałem to). Pani się tam wyraziła, że ta szkoła manipuluje. Nie wiem,
czy Pani się orientuje, że Pani obraziła tysiące uczniów tej szkoły. Ci co już
skończyli tę szkołę, ci co w tej chwili chodzą, tych profesorów, doktorów,
nauczycieli, którzy właśnie tam wykładają. Bo chyba ma Pani już w sobie takie
coś: manipulacja, manipulacja. Jeżeli Pani np. inne wartości wyznaje, to jest
Pani sprawa. Ale są tacy ludzie, którzy akurat te wartości mają. Inne, nie takie
którymi Pani się posługuje i trzeba ostrożnie z takimi rzeczami. Zresztą Pani
lubi tak: obrażać Radnych, obrażać Prezydenta; Pani jest wszystkowiedząca,
Pani jest ulubienicą mediów z tego, co zauważyliśmy. Od dłuższego czasu jest
Pani jedyną wyrocznią do Korony, co do różnych spraw dotyczących miasta,
społeczności. A się okazuje, że nie do końca tak jest z tą społecznością. Boja się
też ze społecznością spotykam bardzo często prowadząc księgarnię. Chodzą
ludzie do mnie i młodzi też chodzą i bardzo lubię z nimi rozmawiać. Także
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widzi Pani. Nie jest tak do końca, że akurat Pani jest jedyną osobą, która wie, co
jest dla Kielc potrzeba. Jedyną, inni tego nie wiedzą. Tak chyba nie jest. Widzi
Pani. Pani lubi takie różne wyroki wydawać i wydaje mi się, że trochę trzeba się
zastanowić, bo jednak w tym mieście mieszkają różni ludzie. Nie tylko ci ludzie,
których Pani uwielbia. Są tacy, którzy mają inne problemy i są ludzie, którzy
pomagają im. Nie muszą się afiszować. Dlatego to w tej chwili mówię,
w sprawach różnych, a nie wcześniej, bo nie ma mediów. Mnie nie zależy na
tym, żeby były media. No jeszcze są. Ale te media akurat są do końca. Mnie
chodzi o ten początek. Wiadomo, afiszowanie, wie Pani jest wtedy, jeżeli są tu
kamery, bo to jest dla pani najważniejsze. Gratuluje Pani tych wypowiedzi,
które właśnie Pani bardzo często używa i lubi szafować tym: ci to są inni, a ja
jestem najmądrzejsza. Nie jest tak do końca. Dziękuję bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da
Tak dużo było tych kwestii w wypowiedzi Pana Radnego. Nie wiem, czy
zapamiętałam i zdołam się do wszystkich odnieść. Pewnie nie do wszystkich.
Nie wiem skąd u Pana Radnego taka tendencja do teorii spiskowych. Znaczy
może wiem skąd ale mimo wszystko trudno mi ja nadal zrozumieć. Zgadzam się
absolutnie, że wyznajemy różne wartości. Przekonałam się na tej sali
niejednokrotnie, że różne. Natomiast Panie Radny, ja się swoich nie wstydzę
i nie zamierzam się swoich wstydzić. Co do wyrażania swoich opinii. Nie
twierdzę, że mam monopol na rację ale proszę dać mi prawo do wyrażenia
swoich opinii. Że Pan nie ma ochoty na Sesjach zabierać głosu właściwie
w żadnej sprawie to jest Pana kwestia już. Natomiast ja lubię dyskutować, lubię
się wymieniać argumentami i lubię wyrażać swoją opinię. Uważam, że jest to
też część roli aktywnego radnego ale oczywiście możemy w różnoraki sposób
sprawować swój mandat. Istotą, którą Pan powiedział na temat Młodzieżowej
Rady Miasta to jest to: bo macie Państwo większość. No tak. Udowodniliście
Państwo po raz kolejny, że macie większość, tylko nie wiedziałam, że o to
chodzi. Chodzi o to, żeby udowodnić coś, tak? Większością Państwo coś
udowodniliście. Moim zdaniem absolutną niechęć do aktywności młodzieży
i Młodzieżowej Rady Miasta. Kolejna rzecz. Nie wiem, gdzie Pan dostrzegł
manipulację w mojej dzisiejszej wypowiedzi i zapytaniach do Pana Prezydenta.
Jeżeli Panu przeszkadza, że to jest na początku sesji to Panie Przewodniczący
możemy punkt Informacje Prezydenta o pracach między Sesjami przenieść na
koniec. Równie aktywnie będę wtedy zdawać pytania i nie stanowi to dla mnie
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absolutnie żadnego problemu. To nie ma znaczenia, czy jedna osoba zadaje
pytanie, czy więcej osób. Z tego co wiem to pan, który zadawał to pytanie jest
członkiem stowarzyszenia, więc organizacji pozarządowej, która działa na
terenie Kielc. Ale myślę, że Pan nie będzie cenzurował, kto może zadawać
pytania, a kto nie może zadawać pytań. I na koniec te warsztaty, o których Pan
wspomniał. Nie wiem, dlaczego Pan akurat dziś o nich mówi w sprawach
różnych. Ale rozumiem, że w sprawach różnych można podnosić różne kwestie.
Owszem, wyraziłam swoje zdanie także na ten temat, na temat tych warsztatów,
które bodaj że jutro się mają odbyć. Te warsztaty mają przeprowadzać
absolwenci uczelni, która doskonale wiem, jak się nazywa ale także pracownicy
mediów o. Rydzyka: Telewizji Trwam i Radia Maryja. I tak, wyrażę swoją
kolejną opinię - uważam, że te media bardzo często posługują się jawną
manipulacją i mają niewiele wspólnego z rzetelnością i obiektywizmem
dziennikarskim. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marian Kubik (ad vocem)
I właśnie Pani oceniła kto tu jest aktywny, ja nie jestem aktywny, bo np. na
Komisjach się nie pracuje. Niekiedy się na Komisjach pracuje może więcej,
więcej spraw się załatwia, niż na Sesji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz: tu też
pani przekłamała troszeczkę. Ja nie działam w żadnym stowarzyszeniu. Nie
jestem członkiem żadnego stowarzyszenia. Byłem ale to już właściwie się
skończyło bodajże z osiem lat temu, jak byłem w Radzie, to już nie działałem w
tym stowarzyszeniu. Oczywiście, mogę pomagać jako Marian Kubik i to robię.
Natomiast w stowarzyszeniu już nie działam. Chodzi o Stowarzyszenie
„Rodzina", tak? Pani mówiła, że ja jestem w stowarzyszeniu. A, że to pan
Stawicki? A to mniejsza. Przepraszam. W każdym bądź razie jedna rzecz jest
pewna: Pani od razu wie kto tu jest właściwie aktywny i tyle.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda (ad vocem)
Jedna rzecz tylko. Panie Radny: słuchanie ze zrozumieniem
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Dopowiem do przedostatniej wypowiedzi Agaty Wojdy. Nie wiem, czy będzie
mi wolno. To zapewne oceni Radny Kubik. Nawet nie manipulacja. Bo to
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media, które nie manipulują w moim przekonaniu tak zwyczajnie; posługują się
propagandą. Taką propagandą, jaka posługiwały się organizacje w latach
trzydziestych w Niemczech. I na tym koniec. Natomiast w sprawach różnych
(i nie mówię dlatego, że jeszcze są tu media). Chciałabym zwrócić uwagę na
pewien wydaje mi się ważny aspekt turystyczno-kulturalno-promocyjny Miasta
Kielce. Otóż: w kamieniołomie Kadzielnia znajduje się Amfiteatr. W tym
Amfiteatrze odbywają się bardzo duże imprezy. Nie będę oceniać ich przekazu
kulturalnego ale one zbierają gros ludzi. Czasami idzie to w tysiące osób. Ci
wszyscy ludzie dojeżdżają do Kadzielni w większości, niestety samochodami.
I w trakcie, kiedy odbywało się takie wydarzenie kulturalne, to było coś
związane z kabaretami jeden z parkingów, który często jest wykorzystywany
przez osoby dojeżdżające do Kadzielni, czyli przy Koronie był zamknięty. To
spowodowało, że drastycznie zmalała ilość miejsc parkingowych w okolicy
samej Kadzielni. Nie było miejsc parkingowych na parkingu przy ulicy
Krakowskiej. To też jest dyskusja w sumie, którą można dorzucić do dyskusji
w prawie Studium Zagospodarowania Przestrzennego i samego planu później
dzielnicy Pakosz. Tak więc ludzie stają wszędzie, to wiemy. I powinni
otrzymywać mandaty, to też wiemy. Natomiast Szanowni Państwo. Staż
Miejska wpadła na taki pomysł, żeby nie mandaty za wycieraczki wkładać,
a naklejać naklejki na szyby. Naklejki. Jest taka formuła funkcjonowania, jak
sąsiad sąsiadowi przeszkadza w parkowaniu to się nakleja taki słaby znak. To
wszyscy wiemy. Natomiast mam takie poczucie, że Straż Miejska, która tą
naklejkę przygotowała i przykleiła... Powaga instytucji Straży Miejskiej jest na
tyle duża, że jasne, należy zostawiać upomnienia, należy przekazywać mandaty
(ja się zgadzam, jak ktoś źle zaparkował). Natomiast bardzo proszę żebyśmy
więcej nie dopuszczali do tego, by służby miejskie w taki sposób jakby
utrudniały życie mieszkańcom i w tym przypadku naklejamy naklejki. Nie
wiem do kogo mam tę prośbę skierować dlatego mówię na Sesji w sprawach
różnych.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Rzeczywiście wypada to wyjaśnić, bo to troszkę nieciekawa sytuacja, jeśli to
rzeczywiście Straż Miejska.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
Proszę Państwa. Od pewnego czasu przysłuchuję się dyskusji, nie tylko tej
dzisiaj tylko także na portalach, w prasie o tym jutrzejszym spotkaniu
dziennikarzy z młodymi ludźmi. I nie bardzo rozumiem o co tutaj chodzi.
Odbywa się to w Wojewódzkim Domu Kultury, a tak się składa, że jeszcze na
razie jestem dyrektorem tego Wojewódzkiego Domu Kultury i kiedyś
powiedziałem, że ten Dom będzie apolityczny czyli spotkać się w nim będą
mogli wszyscy i wyrazić swoje poglądy. Jak również wystąpić będą mogli
wszyscy, bo artysta bierze odpowiedzialność za swój występ, ten który robi
szkolenie bierze odpowiedzialność za swoje szkolenie, konferencję, coś jeszcze
innego. I myślę, że poczekajmy, wstrzymajmy się wszyscy z tym, co się jutro
stanie. O ile wiem przyjedzie wóz transmisyjny i będzie można zobaczyć, co się
dzieje. Pewnie nie w całości ale w części, w środku jakie były tutaj informacje.
Ja nikogo nie oceniam przed; mogę ocenić po. I tyle. Dziękuję bardzo.
Do pkt 10

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXIII Sesję Rady Miasta
Kielce w dniu 17 listopada 2016 r. Kolejna Sesja odbędzie się w dniu 8 grudnia
bieżącego roku.

Protokołowała

J
Magdalena Kot

Przewodniczący Rady Miasta Kielce

Dariusz Kozak
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