Protokół Nr XLII/2017
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 18 maja 2017 roku, w godz. 8.30-10.40
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,
Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 Radnych.
Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź.
Dopkt l
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Otwieram 42 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 18 maja 2017 roku.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Witam panie i panów Radnych, Witam panów Prezydentów, witam pana
Sekretarza, panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta
i szefów podległych Miastu jednostek. Witam również pana Senatora RP
Krzysztofa Słonia.
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności, stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba
Radnych, a więc stwierdzam, prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
Do pkt 2

Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Panie i panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję,
uzgodniony w dniu 10 maja 2017 roku porządek obrad, a także projekty uchwał
będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym.
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem,
wpłynęły wnioski Pana Prezydenta o dokonanie zmian w porządku obrad,
a mianowicie:

L

zdjęcie z porządku obrad:
1. projektu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania
nieruchomości Miasta Kielce,
2. projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ul. Janusza Kusocińskiego oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
II.
wprowadzenie do porządku obrad:
1. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045;
2. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.
Dodatkowo, ja jako Przewodniczący Rady Miasta wnioskuję o wprowadzenie
autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie powołania
Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Każdy z państwa Radnych
otrzymał tą autopoprawkę. To jest ten kolejny wniosek.
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Pan Krzysztof Adamczyk Radny Rady Miasta Kielce
Chciałbym się tylko dowiedzieć panie Przewodniczący Wysoka Rado dlaczego
ten punkt został zdjęty (chodzi o wydzierżawienie gruntu położonego w
Kielcach przy ul. Janusza Kusocińskiego) bo wiem, że to dotyczy spopielam!
zwierząt i interesuje mnie ten temat ponieważ tym tematem się zajmuję i kiedy
znowu temat wróci i dlaczego został ten punkt zdjęty?
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Ten punkt jeszcze nie został zdjęty, ale proszę bardzo pan Dyrektor Filip
Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji
Szanowny panie Przewodniczący, szanowni państwo Radni. Wniosek jest zdjęty
na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami w
związku z tym, że temat wywołał pewnego rodzaju dyskusję dlatego prośba o to,
żeby go jeszcze przedyskutować, jest to związane z tymi perturbacjami o
których informowały media, że inne osoby tam też by chciały, a tutaj robimy

tak, więc w związku z tym na razie odłożymy ten temat i na pewno na Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego będzie ten temat jeszcze
dyskutowany. To tyle dziękuję.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Nikt więcej nie zapisał się w tym punkcie do głosu, wobec tego poddani pod
głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad
dzisiejszej sesji.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Poddaję pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
-1
-1

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Poddaję pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Janusza Kusocińskiego
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
-2
-4

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045:
Za
-10
Przeciw
-13
Wstrzymało się - brak

Rada Miasta Kielce nie przyjęła wniosku o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2017 rok:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-11
-13
- brak

Rada Miasta Kielce nie przyjęła wniosku o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Poddaję pod głosowanie wniosek wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie powołania
Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad zmieniony w stosunku do
uzgodnionego na Konwencie proponuję go uwzględnić i w związku z tym jeżeli
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad uwzględniający zmiany.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 27
kwietnia 2017 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 2016 rok.
7. Raport z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce za 2016
rok..
8. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017 - 2045;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017
rok;
3) w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu,
z autopoprawką;
4) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce;
5) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Wrzosowej;
6) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicy Żelaznogórskiej (działka nr 620/4);
7) w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego 174/3360 części w
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Jasnej;
8) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Sowiej
(dz. 228/13);
9) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Świerkowej (dz.nr 1884/20, dz. nr 1909/37);
10) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Świerkowej (dz.nr 1884/21, dz. nr 1909/36);
11) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Świerkowej (dz. nr 1909/33);
12) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Świerkowej (dz.nr 1909/34);
13) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Świerkowej (dz.nr 1909/35);
14) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Klonowej (dz. nr 785);

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)
25)
26)

9.
10.
11.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Piekoszowskiej (działka nr 369/2);
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. L.
Różyckiego;
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Kalinowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Malików
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w
Kielcach przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy;
w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w
Kielcach przy ul. Żelaznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy;
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Południowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Kielce;
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania
deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej;
w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.;
w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Henryka
Sienkiewicza 78;
w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Henryka
Sienkiewicza 78.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Do pkt 3

Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem
praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji.

Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu.
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 kwietnia 2017
roku:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

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

Do pkt 4
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Dziękuję Radnym: Mariannie Noworyckiej - Gniatkowskiej, Reginie Zapale
oraz Jarosławowi Karysiowi za honorowa asystę sztandaru Rady Miasta Kielce
r
podczas uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.
Interpelacje między sesjami złożyli Radni:
• Agata Woj da,
• Tadeusz Kozior.

Do pkt 5
Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
INFORMACJA
o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce
(od 27 kwietnia 2017 r. do 18 maja 2017 r.)
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 27
kwietnia 2017 r. wydałem:
1.18 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 rok - Nr 164/2017'
2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
Nr 158/2017,

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i
wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 rok - Nr 154/2017>
Nr 159/2017, Nr 165/2017,

4. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - Nr 160/2017'
5. ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do
rozpatrzenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn:
a) "Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017OnOfl"
Nr 168/2017
ZUZU
—
,

b) "Program szczepień przeciw grypie na lata 2017-2020" - Nr 169/2017>
6. rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej na 2017 r. oraz przyznania dotacji podmiotom
uprawnionym - Nr 163/2017'
7. zmiany zarządzenia w sprawie przyznania pomocy materialnej w formie
stypendiów dla absolwentów szkół średnich i wyższych z Winnicy na
Ukrainie na miesiące styczeń - czerwiec w roku akademickim 2016/2017
~

Nr 161/2017

»

8. powołania Komisji do protokolarnego przejęcia i przekazania kontenerów
socjalnych, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Siedem Źródeł 9, wraz
z instalacjami i przy ul. Piekoszowskiej 287 A - Nr 162/2017,
9. ustanowienia służebności przejazdu i przechodu (drogi koniecznej) - Nr
170/2017
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10. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego:
a) niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
Nr157/2017
przy ulicy Karola Olszewskiego 5
b) nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy
Nr 167/2017

Zagnańskiej nr 84
,
11. nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
Kielcach przy ulicy Szwedzkiej -Nr171/20175

w

12. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
Nrl55/2017
a) Leszczyńskiej,
Nrl56/2017
b) Dobrej,
oraz wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik
Nr 166/2017

II.

3 decyzje i 2 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 27 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce.

Do pkt 6 -7
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Informuję państwa Radnych, że na stronie dla Radnych, w odpowiednim czasie i
trybie zostały opublikowane:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 2016 rok.
2. Raport z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce za 2016

rok.
Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionych materiałów?
Nie widzę, w związku z czym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do
wiadomości przedstawione sprawozdania.

Do pkt 8
Pan Dariusz kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych
Komisji, wszystkie projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad
dzisiejszej sesji uzyskały opinię. Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji
chcieliby omówić szczegóły opiniowania tych projektów, proszę aby przed
głosowaniem wpisali się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku
obrad.

Do pkt. 8. l- 8.2
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała dwa projekty
uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2017 - 2045;
2) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2017 rok.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu Prezydenta Miasta
rekomenduję uchwalenie zmian w budżecie Miasta Kielce na 2017 rok w taki
sposób, że zwiększają one plan dochodu budżetu Miasta łącznie o 3 983 596 zł,
na kwotę ogółem. Zawiera ten projekt propozycję zmian planu dochodów
bieżących łącznie o 2 764 144 zł oraz zmiany w planie dochodów majątkowych,
łącznie o 1219 452 zł. Propozycje ujęte w projekcie dotyczą również
zwiększenia planu wydatków łącznie o 3 983 596 zł i dotyczy to projektu zmian
w planie wydatków bieżących łącznie o l 996 844 zł oraz planu wydatków
majątkowych na kwotę ogółem l 986 752 zł. projekt zmieniający uchwałę
zawiera również propozycje dotyczące zadań inwestycyjnych rocznych z 2017
roku oraz tej części wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w 2017 roku. Pozytywna państwa opinia do tych proponowanych
zmian spowoduje, że łącznie planowane dochody w Mieście na 2017 rok
wyniosą l 229 364 574 zł, a planowane wydatki wyniosą łącznie l 366 522 638
zł. Deficyt planowany po tych zmianach to 137 158 064 zł, a łącznie sumy
bilansowe po dochodach i przychodach oraz wydatkach i rozchodach wyniosą
l 421 676 989 zł. Proszę państwa i również mam przed sobą rekomendację dla
uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 20172045. Zmiany zaproponowane wynikają z propozycji ujętych w projekcie
zmieniającym uchwalę budżetową na rok 2017. Bardzo proszę również o
uchwalenie tych zmian dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2045. Dziękuję bardzo.
Pan Jacek Wołowiec Radny Rady Miasta Kielce
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, pani Skarbnik, na kanwie kwestii
budżetowych zawsze rodzą się pytania merytoryczne i ja takowe pytanie mam,
ale nie do pani Skarbnik tylko do pana Prezydenta Andrzeja Syguta, a
mianowicie pojawia się tam kwota 150 000 zł, które mamy przeznaczyć na
ogrzanie, tak to powiedzmy bardzo prozaicznie budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 14, jest to budynek do tej pory niewykorzystany, jest on
w strukturach Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i co prawda oczywiście
rodzi to pytanie dlaczego stoi pusty budynek i niewykorzystany ale to jest
kwestia w tym momencie mniej istotna, ważniejsza kwestia i stąd moje pytanie
panie Prezydencie, jaka jest koncepcja na wykorzystanie tego obiektu i kiedy
zostaną podjęte właściwe kroki w celu realizowania tej koncepcji bo chcę tutaj z
całą stanowczością powiedzieć, że od stworzenia takiej koncepcji i od
wykorzystania tego budynku zależy w pewnym stopniu a może i w bardzo
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dużym stopniu powstanie właściwej sieci szkół nie ponadgimnazjalnych tylko
teraz już szkół ponadpodstawowych. Chcę tutaj z całą stanowczością zwrócić
uwagę i przypomnieć fakt jaki nas będzie czekał w roku 2019-2020, a
mianowicie do szkół ponadpodstawowych trafią dwa roczniki uczniów a więc
musimy na to wydarzenie być dobrze przygotowani wiec musimy mieć dobrze
stworzoną
infrastrukturę i odpowiednio przygotowaną
sieć szkół
ponadpodstawowych. Tak jak wspomniałem wcześniej wykorzystanie właściwe
tego budynku będzie w jakiś sposób pośrednio czy nie pośrednio a może i
bezpośrednio rzutować na zmiany w sieci szkół w naszym mieście a dzisiaj
stoimy przed takim wyzwaniem, wczoraj odbyła się Komisja Edukacji i na ten
temat znowu mówiliśmy co z nową siedzibą dla Szkoły Podstawowej nr 8, co z
budynkiem dla Informatyka, jakie dalsze losy tej szkoły? Bez odpowiedzi na to,
co zrobimy, i kiedy z budynkiem dawnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 14, możemy nie rozwiązać w szybkim czasie tych dwóch palących
problemów dotyczących właśnie Szkoły Podstawowej nr 8, Zespołu Szkół
Przemysłu Spożywczego i Zespołu Szkół Informatycznych. Ta kwestia sieci
szkół staje się poważnym problemem społecznym docierają do nas informacje,
że powstał jakiś komitet w Szkole Podstawowej nr 8 złożony z rodziców, którzy
za wszelką cenę dążą do tego, żeby poprawić warunki uczniów uczących się w
tej szkole dlatego reasumując moje pytanie panie Prezydencie, kiedy
harmonogram, jak ten harmonogram ma się przedstawiać, jaka jest mapa
drogowa dojścia do właściwej sieci szkół ponadpodstawowych z
wykorzystaniem właśnie tego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
14? Bo czasu nie mamy za wiele, dziękuję bardzo.
Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta
Panie Przewodniczący, panie i panowie Radni. Jeżeli chodzi o kwotę 150 000 zł
to są to pieniądze, które są związane z funkcjonowaniem tego budynku, tam jest
jeszcze biblioteka i to jest nie tylko kwestia ogrzewania to jest kwestia
utrzymania w dobrej kondycji tego obiektu, natomiast istota rzeczy o którą pan
pyta dotyczy tego co z tym budynkiem a w konsekwencji padło tam kilka pytań
moglibyśmy dyskutować długo na ten temat więc możliwie najkrócej. Jeżeli
chodzi o ten budynek jest wykonana dokumentacja i pozwolenie na budowę,
jedyny problem jaki w tej chwili mamy to jest kwestia zapewnienia finansów na
ten cel. Biorąc pod uwagę warunki o których pan mówi a które będą musiały
być spełnione na l września 2019 roku. Jeżeliby w związku z tym przystąpić do
realizacji tego zadania na którą jest gotowa dokumentacja w przyszłym roku,
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czyli jeżeli jesienią tego roku zostanie przyjęta uchwała zapewniająca środki na
realizację tego zadania to na l września ze wszystkimi kwestiami o których pan
mówił będziemy gotowi, jeżeli chodzi o kwestię Szkoły nr 8 i Informatyka jest
państwu doskonale znana ona ma swoją historię. Tutaj na posiedzeniach komisji
to resztę Radnych muszę poinformować jest pewna kontrowersja pomiędzy mną
a państwem Radnych. Część Radnych domaga się aby już w rej chwili podjąć
decyzje definitywne dotyczące tej szkoły natomiast w związku z zadaniami
wynikającymi z przyjętej przez Rząd reformy nie możemy sobie fundować tak
szerokiego frontu działań. W tej chwili, w tym roku, do końca tego roku a
właściwie do jesieni bo jesienią jak będą parce nad budżetem to do tych kwestii
wrócimy, do jesieni tego roku chcemy uporać się z kwestiami najpilniejszymi, a
więc siecią szkół podstawowych i z procesem likwidacji i przekształceń
gimnazjów. Pan Radny doskonale wie, że jeżeli znikają nam trzy gimnazja to
problemem podstawowym jest takie przeprowadzenie tej operacji aby nie
zwalniać ludzi i aby dzieci nie miały problemów i na tym się koncentrujemy,
natomiast te kwestie o których pan mówił staną się aktualne, czas będzie
jesienią, jesteśmy przygotowani do tego zadania a kwestia ułożenia potem, po
modernizacji obiektu po Zespole Szkół nr 14 będzie już prosta bo my ją w
głowie mamy gotową, to jest główny problem, dziękuję.
Pan Jacek Wołowiec Radny Rady Miasta Kielce
Panie Prezydencie zgadzam się z pana argumentacją tylko nasza prośba
występuję tutaj chyba w imieniu całej Komisji, chcielibyśmy uzyskać taką (to
jest takie modne dzisiaj, było kiedyś modne) mapę drogową a więc
harmonogram działań, kiedy, co? Wtedy pozwoliłoby nam na to spojrzeć, że tak
powiem bardziej optymistycznie na tą kwestię bo my mamy tą świadomość, że z
dnia na dzień nie stanie się tak, że przeniesiemy Szkołę Podstawową nr 8 do
innego budynku bo wiele kwestii musi być oczywiście zrealizowanych
formalno-prawnych, budowlanych itd. ale prośba jest nasza taka panie
Prezydencie, żeby taki harmonogram działań przedstawić nam jasno i wyraźnie
na papierze, oczywiście on się może zmieniać bo to będzie uzależnione od wielu
czynników, ale taki harmonogram działań, ta mapa drogowa jasno i wyraźnie
pozwoli nam rozmawiać z mieszkańcami, w jakiś sposób mieszkańców naszego
Miasta osoby zainteresowane tymi kwestiami uspokoić, dziękuję bardzo.
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Pani Katarzyna Zapała Radna Rady Miasta Kielce
Panie Prezydencie ja rozumiem, że mamy duże wyzwania przed nami, które
oferuje Rząd, tylko ja się tak zastanawiam bo na przykład za rok, kiedy już
odejdziemy od gimnazjów może Rząd wprowadzi zmiany i będziemy je
ponownie powoływać więc zawsze może stać się coś, co spowoduje, że
będziemy mieli więcej zadań do wykonania czy są one właściwe, czy to co robi
Rząd jest słuszne to już nie mnie oceniać w tym momencie, ja natomiast
chciałabym ponownie zwrócić uwagę na kwestię Szkoły Podstawowej nr 8
i powiedzieć wyraźnie, że zadania które są ogólne dla Miasta i wynikają
z pewnych odgórnych aktów prawnych nie powinny nas odciągać od problemów
mniejszości i małych lokalnych społeczności i tutaj ta mała lokalna społeczność
prosi o cywilizowane warunki dla swoich dzieci nie od wczoraj, nie od
przedwczoraj tylko od kilku lat i teraz czasami warto pomyśleć w sposób
niestandardowy i biorąc pod uwagę, że zaraz obok mamy budynek Szkoły
Informatyka mówiąc kolokwialnie szkoły branżowej bardzo dobrej szkoły
merytorycznie i ta szkoła ma zapewnione zarówno przestrzeń do trenowania, do
sportów jest tam też hala. Osoby ze Szkoły Podstawowej nr 8 nie mają tych
możliwości i teraz może wyjdźmy poza pewne standardy, analizy żeby
przenosić całe szkoły tylko może spróbujmy zrobić pewien konglomerat i
współpracę pomiędzy właśnie budynkami by jedną infrastrukturę
wykorzystywać dla dobra również tych osób i dzieci uczących się w Szkole
Podstawowej nr 8, a przyświecać nam powinna li tylko jedna rzecz, żeby w
lepszych warunkach te dzieciaki mogły się rozwijać nie tylko merytorycznie ale
również fizycznie i pod względem ruchowym, dziękuję.
Pan Jarosław Machnicki Radny Rady Miasta Kielce
Szanowny panie Prezydencie ja przyjąłem pana informację, rozmawiamy od
wielu lat na temat tych dwóch placówek czyli Szkoły Podstawowej nr 8
i Informatyka bo najbardziej logiczną rzeczą byłoby przenieść Szkołę
Podstawową nr 8 do budynku Szkoły Informatycznej, a dla Szkoły
Informatycznej wskazać inny adres, no chcę powiedzieć, że tak tego czasu za
dużo specjalnie nie mamy, a wchodząc w tą reformę powinniśmy przede
wszystkim zadbać o Szkołę Podstawową nr 8 ja nawiązuję do pana słów, że to
jest w pierwszej kolejności i w ciągu tego i przyszłego roku ta szkoła z
sześcioklasowej, sześciu poziomów pojawi się osiem, no w związku z tym być
może uczenie bo nie wiem czy wszyscy państwo wiecie, ale w tej chwili będzie
to nauczanie w trzech miejscach czyli w Szkole Podstawowej nr 8 w budynku
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podstawowym, w pomieszczeniach w Informatyku, i w wynajętych
pomieszczeniach od kościoła i to jest przechodzenie przez dość ruchliwą drogę i
nie są to warunki naprawdę na XXI wiek, i na to aby w Kielcach tego typu
szkoła funkcjonowała dalej o takich warunkach. Ja jestem pełen podziwu dla
uczących tam no bo jeśli w bibliotece prowadzone są zajęcia podstawowe
biblioteczne, wypożyczanie książek i praca biblioteczna zresztą bardzo dobra ale
tam i pani chyba pedagog, psycholog prowadzi swoje zajęcia, są zajęcia dla
dzieci także no to ta biblioteka naprawdę nie jest biblioteką tylko jest
pomieszczeniem wielofunkcyjnym, no to jest chyba najtańsza szkoła bo nie
potrzebuje wielu pomieszczeń, a załatwia różne rzeczy, świetlica jest
jednocześnie stołówką i no chyba wtedy kiedy dzieci jedzą inne muszą wyjść,
więc proszę państwa tak wygląda nauczanie i dalej patrzymy na to bez
podejmowania radykalnych decyzji, ja się nie dziwię rodzicom, że zaczynają w
tej chwili ostro domagać się określonego standardu placówki ja myślę, że my
nie mamy czasu. W tym roku siódma, w przyszłym roku ósma klasa i
zagęszczenie w tej szkole naprawdę bardzo duże a zresztą szkoła nie nazbyt
duża, dziękuję. Ale dobra.
Pani Agata Wojda Radna Rady Miasta Kielce
Dziękuję bardzo ja trochę wyczekałam bo nie chciałam przerywać dyskusji na
temat ósemki. Ja zapisałam się w tym punkcie do głosu natomiast on się stał w
tym momencie już bezzasadny bo nie ukrywam, że chciałam dyskutować o tej
poprawce która nie weszła ja... są rzeczy na tej sali, które nadal potrafią zdziwić
i to z jednej strony jest dość dobrą informacją ale właśnie o tym swoim
zdziwieniu, ja bardzo żałuję że nie mamy okazji podyskutować bo ja bym się z
chęcią dowiedziała parę informacji o kondycji finansowej klubu i na co te środki
są potrzebne, ale głownie chciałabym podyskutować o tym jak wydaliśmy
poprzednie 2 miliony zł, więc o promocji Miasta Kielce w kontekście
wydatków promocji poprzez sport, no szkoda, że nie będziemy mieli okazji
trochę (widzę, że pan Radny Karyś też bardzo żałuje), trochę się dziwię
natomiast jaki wydźwięk jest z tego co się przed chwilą stało, że pewnie pan
Prezydent chciał ale Radni się nie zgodzili, ja tylko proszę zwrócić uwagę,
którzy to Radni się nie zgodzili, żeby na ten temat dyskutować, dziękuję bardzo.
Pan Piotr Kisiel Radny Rady Miasta Kielce ad vocem
Nie mogę przemilczeć pewnych kwestii. Podejmując, wprowadzając
autopoprawką projekt uchwały dotyczący przekazania jakiejś kwoty 2 milionów
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chociażby zł na jakiś cel nie mając wiedzy na co te pieniądze pójdą i po pewnej
analizie, która może trwać trzy, do pięciu minut podejmujemy decyzję. Ja wolę
spokojnie przeczekać, dowiedzieć się więcej i podjąć decyzję na co konkretnie
pieniądze, nie nasze a podatników będą przekazywane, myślę, że to jest
racjonalne, logiczne i wręcz zasadne. Natomiast jeżeli chodzi, jaki wydźwięk?
Dla mnie wydźwięk jest oczywisty mamy przekazać publiczne pieniądze
potrzebujemy czasu żeby się nad tym zastanowić, podjąć konkretną decyzję
ewentualnie o przekazaniu bądź nie i tylko tyle.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Szanowni Państwo ja przypominam, że rozpoczynamy dyskusję o czymś czego
nie ma w porządku obrad. Pamiętajmy o tym, dobrze, jeśli można bo teraz
będziemy się przekrzykiwać nawzajem. Proszę bardzo w trybie ad vocem
Przewodnicząca Agata Woj da.
Pani Agata Wojda Radna Rady Miasta Kielce ad vocem
To ja mam nadzieję, że ostatni głos w tej sprawie której nie ma w porządku
obrad. Panie Radny to nie była autopoprawka wprowadzona dzisiaj tylko
bodajże pięć, czy sześć dni temu była to autopoprawka, która mogła być
przedmiotem dyskusji na Komisji Finansów Publicznych, istotą podejmowania
decyzji panie Radny jest dyskusja rozumiem, że jeżeli panu brakowało dyskusji
w kuluarach gabinetu pana Prezydenta bo rozumiem, że tej dyskusji zabrakło,
no ja wolę rozmawiać publicznie, tak żeby była możliwość publicznej wymiany
argumentów, ale rozumiem, że państwo czekacie na inne rozmowy i jak już je
odbędziecie będziecie w stanie podjąć suwerenne decyzje. Dziękuję.
Pan Robert Siejka Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce ad vocem
Dziękuję panie Przewodniczący, otóż pani Radna Wojda częściowo ma rację ale
nie do końca bo to nie jest tak, że tej dyskusji Radni nie chcieli prowadzić bo
przypomnę tydzień temu odbyła się Komisja Sportu Turystyki i Promocji Miasta
no więc jak najbardziej kompetentna w zakresie swojej działalności komisja,
która takimi sprawami powinna się zajmować. Na tejże komisji obecny był
Dyrektor Klubu Vive pan Radosław Wasiak, było nas tam 9 osób. Pan Radosław
Wasiak nawet słowem nie zająknął się na ten temat i to trochę dziwne, że tak
wrzuca się ten temat, może nie tylnymi drzwiami a za pośrednictwem
Prezydenta, zaskakując poniekąd Radnych nie mówię, że przystawiając pistolet
do głowy i każą dzisiaj głosować, albo jesteśmy za tym świetnym klubem albo
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nie, no nie tak pracować nie będziemy. Komisja Finansów Publicznych w ten
wtorek, dwa dni temu też się spotkała, też nie zaszczycił komisji swoim
udziałem nikt z tego klubu, nikt nie powiedział o co chodzi, nie było możliwości
zadawania pytań więc proszę się nie dziwić, że Radni dzisiaj podjęli takie a nie
inne stanowisko, dziękuję
Pan Jacek Wołowiec Radny Rady Miasta Kielce ad vocem
Szanowni państwo, rzeczywiście przedmiotem naszej dyskusji nie jest kwestia
związana z finansami Vive, ale muszę zabrać głos chociaż nie powinienem bo to
nie jest na temat. Temat jest zupełnie inny, ale zastanawiam się nad taką kwestią
rzeczywiście w przypadku Klubu Korona Kielce wszystkie kwestie finansowe
były przedyskutowane, nikt nas nie zaskakiwał było świetnie omówione. Panie
Przewodniczący Robercie, a przecież był pan na komisji jeśli pan dostrzegł tą
kwestię tą komisję sportu to mógł pan przecież zapytać pana Wasiaka no jest to
troszeczkę mówię takie obłudne. Szanowni państwo bo jak wszystkich
traktujemy jedną miarą to traktujmy. W przypadku Korony wszystko było
zawsze przedyskutowane, przeanalizowane, żałuję że sala nasza nie stała się
miejscem obrad i dyskusji bo rzeczywiście te argumenty padłyby, był tam pan
Wasiak można mu było zadać pytania, szkoda, szkoda i jeszcze raz szkoda,
dziękuję bardzo.
Pan Robert Siejka Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce ad vocem
Ja bym prosił panie Radny, żeby miarkować słowa bo ja obłudny nie starałem
się być i nie jestem i nie będę. Ja przypomnę, że ta komisja odbyła się dokładnie
tydzień temu w czwartek więc nie było w ogóle tematu tej autopoprawki. Przed
chwilą pani Radna Woj da powiedziała, że to chyba pięć dni temu temat się
pojawił. Taki został wprowadzony do porządku obrad dzisiaj, bo gdyby w ten
czwartek temat istniał to byłby w porządku obrad dzisiejszej sesji bez
konieczności wprowadzania autopoprawki więc panie Radny trzeba się uderzyć
w pierś i przypomnieć sobie tydzień temu tą komisję. Tej autopoprawki nie było
wówczas i pan Dyrektor Wasiak był na tej komisji i mógł nas poinformować o
tych planach.
Pan Tomasz Bogucki Radny Rady Miasta Kielce
Panie Prezydencie, panie Przewodniczący, wysoka Rado, jestem zobowiązany
zabrać głos na temat ten, który tutaj był poruszony przed chwilą, ale przypomnę
tylko, że my jesteśmy w punkcie uchwalenie budżetu i WPF-u, jeżeli przy tej
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okazji obocznym torem wprowadzamy różnego rodzaju inne tematy no to
prosiłbym, żeby pan Przewodniczący dyscyplinował jednak pozostałych
Radnych bo wprowadza się pewien bałagan. Informacyjnie powiem, że dla Vive
zostały przeznaczone w budżecie środki na promocję i umowa została podpisana
i przekazane środki w wysokości 2 milionów zł zgodnie z budżetem dwa i pół
miliona zł, zgodnie z budżetem miasta na 2017 rok. Nie bardzo wiemy w tej
chwili na co te pieniądze miałby być przeznaczone, na Komisji która odbyła się
we wtorek niestety nie było nikogo kto by na takie pytania mógł odpowiedzieć i
pani Agata Woj da również na tej komisji była i wie doskonale, że Radni byli
pozbawieni możliwości przekazywania pytań czy też uzyskania odpowiedzi na
ważne tematy w jaki sposób i z jakiego tytułu te 2 miliony zł mielibyśmy
przekazywać. My nie jesteśmy przeciwko przekazywaniu środków ale nie
widzimy alarmu jakiegoś wielkiego który by był uzasadnieniem żeby to
natychmiast jak to zostało zapisane wprowadzać do porządku obrad stąd
uważam, że w ciągu 2 tygodni a za dwa tygodnie mamy kolejną sesję będziemy
mogli podjąć racjonalną decyzję o ile będziemy przekonani na Komisji na
przykład Finansów i zwracam również uwagę Panie Przewodniczący, że takie
drobiazgowe pytania powinny mieć miejsce również na Komisji uzyskania
informacji wcale się nie dziwię Radnym, którzy zaczęli pytać o Szkołę
Podstawową nr 8 bo wczoraj była Komisja i niestety na tej komisji nie było ani
jednego przedstawiciela organu wykonawczego, który byłby w stanie cokolwiek
na ten temat powiedzieć a to jest temat bardzo gorący więc bardzo proszę
żebyśmy wrócili jednak do porządku obrad, dziękuję.
Pan Jan Gierada Radny Rady Miasta Kielce
Dwa słowa tylko wyjaśnia do pana Przewodniczącego Jacka Wołowca, Korona
to była spółką Miasta, Vive jest klubem prywatnym i chciałbym, żebyśmy o tym
pamiętali czym jedno od drugiego się różni w decyzji o przyznawaniu pieniędzy
ponadto wszystko musi być zaplanowane nie można wpaść dawaj mi 2 miliony
zł, bo ja już potrzebuję dzisiaj. Tak było poprzednim razem, ja to krytycznie
oceniałem i też krytycznie oceniani, że już się natychmiast żąda. Nie jestem
wcale przekonany, czy te pieniądze po pierwsze w jakiej mierze idą na tą
promocję Miasta, ja tez reprezentuję ogromny Związek Bokserski, przyjechało
17 krajów Świata, w listopadzie przyjedzie 21 krajów, teraz w piątek następny
będzie spot w Kielcach bo jest mecz Polska - Armenia zapraszam wszystkich
serdecznie na 18 -tą na ul. Krakowską przy okazji i nie żądam. Pisałem o 150
tysięcy zł, nie o 2 miliony zł. Po prostu takie wykorzystywanie sytuacji, że
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natychmiast dać uważam za niesmaczne, ja też tak jak i Bertus kocham Kielce,
bardzo kocham piłkę, bardzo kocham boks ale kochajmy się w miarę rozsądnie.
Pan Jarosław Macłmicki Radny Rady Miasta Kielce
Panie Przewodniczący no niestety muszę być może kończąc ten wątek odnieść
się to tego o czym rozmawiamy. W mojej logice i moim głosowaniu dzisiaj za
przyjęciem porządku obrad tego punktu decydowało nie to, że chciałem dać
pieniądze, czy ich nie chciałem dać tylko szanując pana Prezydenta który wniósł
taki projekt uchwały sądząc, że wie dlaczego to robi i w takim trybie i w takim
czasie, szanując te rzeczy chciałem uzyskać informacje tu i teraz. Był
przedstawiciel Vive, są przedstawiciele Władz Miasta więc mogliśmy zupełnie
spokojnie na ten temat porozmawiać. Wniosek o tym, żeby tego nie głosować
mógł się pojawić w każdym momencie, mogliśmy głosować dzisiaj na nie, na
tak, natomiast mówienie dzisiaj, że w takim trybie, i że nie wiemy, i że źle, że
tego nie było, nie. Zapytajmy pana Prezydenta dlaczego w takim trybie
wprowadził projekt takiej uchwały? Bo to pan Prezydent zaczął jakby tą dzisiaj
dyskusję jakieś konfliktowanie się i mówienie kto kocha, a kto nie kocha to nie
jest dyskusja o tym. To jest dyskusja o tym, że pan Prezydent wniósł i
powinniśmy się do tego odnieść i dostać tu dzisiaj informację. Ja wiem,, że na
komisjach dyskusje są bardzo ciekawe, bardzo ważne ale nic by się nie stało
byśmy dzisiaj jakiś czas poświecili na dyskusję tutaj bo zarówno i komisje jak i
sesja są otwarte dla tych którzy chcą posłuchać więc nie ma tutaj żadnej
tajemnicy mogliśmy porozmawiać w świetle jupiterów, które nie zmieniają
naszej pracy na komisjach i tutaj jeżeli macie takie uwagi drogie koleżanki i
koledzy do trybu to zwróćcie uwagę panu Prezydentowi żeby więcej tego typu
rzeczy nie robił. Ja przypomnę, że w przypadku innego klubu czekaliśmy długo
aż przyjedzie pewien pan i będzie nam mówił, że to czy tamto nie będąc w
żaden sposób papierową upoważnionym do przekazywania nam informacji i
przypomnę, że wtedy czekałem zadałem to pytanie i po nie uzyskaniu
odpowiedzi opuściłem tą salę, dziękuję bardzo.
Pan Jarosław Karyś Radny Rady Miasta Kielce ad vocem
Ja może krótko, żeby już nie przedłużać tej dyskusji, do państwa Radnych z
Platformy Obywatelskiej, szanowni państwo no wasza hipokryzja to naprawdę
nie ma granic, jak wy się troszczycie o Prezydenta, jak wy się troszczycie o
kolejny klub, jak wy chętnie byście podyskutowali, jacy jesteście dobrzy i
oczywiście przy publicznym widoku, żeby media mogły was później cytować
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jacy wy jesteście troskliwi o gotówkę o pieniądze Miasta a jacy Radni Platformy
Obywatelskiej są troskliwi, no gratuluję tej hipokryzji naprawdę, dziękuję.
Pan Piotr Kisiel Radny Rady Miasta Kielce - wniosek formalny
Panie Przewodniczący bardzo proszę o przegłosowanie wniosku formalnego
o przerwanie dyskusji.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Poddaję pod głosowanie wniosek formalny o przerwanie w tym punkcie
dyskusji dotyczącej tej uchwały:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-13
-9
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek formalny o przerwanie dyskusji.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045 (pkt 8.1).
Głosowanie:
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - 4
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/871/2017 zmieniającą uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok (pkt 8.2).
Głosowanie:
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - 4
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/872/2017 zmieniającą uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.
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Do pkt 8.3
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce zarekomendował
projekt uchwały w sprawie powołanie Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej
statutu. Szanowni państwo, rekomenduję Wysokiej Radzie projekt uchwały w
sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów. Z wnioskiem o podjęcie
inicjatywy w sprawie utworzenia w Kielcach Rady Seniorów zwróciły się do
mnie wspólnie liczne organizacje skupiające lub działające na rzecz seniorów.
Rozumiejąc i doceniając potrzebę integracji osób starszych, wzmacniania ich
udziału w życiu społeczności lokalnej, podjąłem inicjatywę uchwałodawczą
w tym zakresie. Przyjęcie uchwały pozwoli powołać skład osobowy Rady oraz
rozpocząć prace merytoryczne, tak oczekiwane przez środowisko seniorów.
Przy okazji państwo radni otrzymali autopoprawkę ja sobie pozwolę przeczytać
treść tej autopoprawki: 'autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 maja
2017 roku do projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie powołania
Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. W projekcie statutu Kieleckiej
Rady Seniorów, stanowiącym załącznik do projektu uchwały Rady Miasta
Kielce w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, po
§ 23 dodaje się § 23 a w brzmieniu:
„§ 23a.l. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady w jego miejsce
wstępuje kandydat, który w wyborach otrzymał kolejną największą liczbę
głosów".
2. W przypadku gdy wstąpienie, o którym mowa w ust.l , nie jest możliwe
przeprowadza się nabór uzupełniający do Rady. Przepisy § 6- 23 stosuje się
odpowiednio, z zastrzeżeniem, że czynne prawo wyborcze służy zarówno
kandydatom do Rady, jak i członkom Rady.".
Pani Agata Woj da Radna Rady Miasta Kielce
Ja oczywiście zacznę od wyrażonego już wcześniej w mediach głosu poparcia
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej dla idei powołania Senioralnej Rady,
która będzie ciałem doradczym, to oczywiście jest bardzo dobry pomysł bo
zawsze stoimy na stanowisku, że środowiska zewnętrzne, środowiska
zrzeszonych mieszkańców bardzo dobrze jeżeli ich głos jest brany pod uwagę , a
sformalizowanie możliwości artykułowania tego głosu jest dobrym pomysłem
dlatego też bardzo się cieszę, że tak szybki tryb pracy nad tymi dokumentami
pełna otwartość Urzędu, jedną mam merytoryczną uwagę, taką wątpliwość ona
wywodzi się z tego, że radar składająca się z osób starszych zgodnie z ustawą o
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osobach starszych czyli tych które ukończyły 60 rok życia, ale także z osób
które mogą być w znacznie młodszym wieku, które reprezentują organizacje
działające na rzecz seniorów podejrzewam, że to będzie wynikać z wpisów w
statutach stowarzyszeń i fundacji i zastanawia mnie tylko jedna rzecz czy nie
powinniśmy w tym projekcie zapisać jakichś proporcji bo teoretycznie jest
możliwe i moim zdaniem nie tak mało prawdopodobne że w 15-osobowej radzie
senioralnej znajdzie się zdecydowana większość osób które są znacznie
młodszym wieku czyli reprezentantów organizacji czy nie powinniśmy zapisać
jakichś proporcji między faktycznie osobami będącymi w wieku powyżej 60-lat,
a tymi osobami które reprezentują organizacje, to takie moje pytanie? A teraz
chciałabym się odnieść trochę do koncepcji współpracy z tego typu
środowiskami i panie Radny Kary ś teraz będzie więcej o hipokryzji bo o ile w
przypadku tej rady senioralnej co się bardzo chwali pełna otwartość Miasta o
tyle w porównaniu z tym jak państwo podchodziliście do młodzieżowej rady
miasta no to widać dwa bieguny, ten projekt jest bardzo liberalny i uważam że
dobrze że jest liberalny w kilku obszarach i tego podejścia absolutnie zabrakło w
przypadku młodzieżowej rady miasta. Ten projekt uznaje, że polityka senioralna
nie jest tylko sprawą seniorów tylko stanowi element polityki miejskiej.
Podobnie powinno być z polityką młodzieżową, to nie jest tylko kwestia
rozmowy o szkołach i placówkach edukacyjnych ale polityka młodzieżowa
powinna być ważnym kto wie, czy nie priorytetowym elementem polityki
miejskiej. Państwo w przypadku młodzieżowej rady miasta podawaliście
argument, że nie może być młodzieżowym radnym osoba, która ukończyła 18rok życia bo przecież może być dorosłym członkiem Rady Miasta Kielce jak to
się ma w przypadku rady senioralnej której de facto praktycznie każdy członek
ma czynne i bierne prawo wyborcze, prawdopodobnie może mieć. Jeśli chodzi o
tryb powoływania zapisy w tym projekcie mówią, że właściwie senioralna radę
możemy powoływać do skutku w momencie aż znajdzie się 15 osób
zainteresowanych, żeby w niej zasiadać. Nie ma takiej bariery, że gdy tylu
zainteresowanych nie będzie to nie powołamy senioralnej rady inaczej ma się
sprawa w przypadku młodzieżowej rady miasta gdzie zostały nałożone dosyć
duże ograniczenia i szykany jeśli chodzi o frekwencje, jeśli chodzi o zgłoszone
szkoły, frekwencji wyborczej więc szanowni państwo, jeżeli zderzymy tryb
pracy zapisy w poszczególnych statutach młodzieżowej i senioralnej rady miasta
to widać gdzie jest otwartość a gdzie jest, ja powiem wprost pewna represja
wobec młodych ludzi w tym mieście i panie Radny Kary ś to jest najlepszy
dowód kto jest w tej radzie hipokrytą, a kto nie, dziękuję bardzo.
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Pan Robert Siejka Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce
Wysoka Rado, ja również jak Radna Agata Woj da bardzo sobie cenię tą
inicjatywę, proszę mój głos odbierać, że jak najbardziej jestem za, co nie
zmienia faktu, że mam kilka uwag. Na początku chcę powiedzieć, że ten projekt
otrzymałem stosunkowo późno więc nie miałem możliwości wcześniejszego
reagowania. Dziękuję panu Przewodniczącemu za tą autopoprawkę bo
przedwczoraj dostrzegłem dosyć istotną rzecz, której brakowało mi w tym
statucie a jeśli coś tworzymy jakieś prawo lokalne to powinniśmy dbać o to,
żeby ono było spójne, jasne i żebyśmy mieli satysfakcję z tego co zrobiliśmy,
oprócz tego znajduję jeszcze kilka innych uwag do tego statutu, trochę się
dziwię że na Komisji Zdrowia, Rodziny że prawnicy tego nie dostrzegli myślę,
że trzeba trochę więcej czasu poświęcić i przyłożyć się do przeanalizowania
tych dokumentów i tak zacznę od sposobu zgłaszania i wyboru tych kandydatów
do Kieleckiej Rady Seniorów, otóż ten sposób może spowodować, że tak
naprawdę jeden dobrze zorganizowany klub seniora może zdominować całą tą
nową powołaną radę a jeśli by sobie ktoś nie dawał rady to tu na tej sali ja widzę
już kilku, czy kilkunastu fachowców, którzy wiedzą jak takie spółdzielnie
wyborcze się tworzy no ale to jest oczywiście czarny scenariusz ale zależy mi
na tym, żeby ta rada była reprezentatywna dla całego środowiska tak? I musimy
takie zapisy również stwarzać żeby one ograniczały pewne możliwości
manipulowania bo takie mogą kiedyś wystąpić, jeśli chodzi o tą autopoprawkę
którą pan Przewodniczący zgłosił uważam że ona nie wyczerpuje wszystkich
ewentualnych możliwości i sytuacji kiedy taki mandat radnego można by
wygasić bo oprócz śmierci i rezygnacji ja wiem, że są jeszcze inne formy czy
możliwości które powodowałyby czy powinny powodować wygaszenie takiego
mandatu i tych zapisów mi brakuje myślę, że je trzeba uzupełnić, myślę tu
chociażby dla przykładu chociażby czy to jest wyrok sądowy prawda, sąd może
skazać również i osobę starszą bo takie przypadki też się zdarzają i taki statut
nie reguluje tego w tym momencie a kadencja trwa 4 lata i w związku z tym
mamy pewną blokadę tak, że jeśli ktoś ten mandat ma nie można mu go wygasić
więc trzeba o tym jeszcze porozmawiać i tutaj wypisałem sobie kilka drobnych
spraw ale chociaż też istotnych, w § 20 punkt 3 - karty do głosowania obejmują
co najmniej wykaz kandydatów do rady w kolejności alfabetycznej to słowo co
najmniej daje w mojej ocenie szerokie pole do jakiejś inwencji twórczej danej
komisji wyborczej bo tam sobie można różne rzeczy powpisywać brakuje w
§ 27 punkt 6 - kwestii związanej z podpisywaniem protokołów że jeśli
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wiceprzewodniczący mamy zapis może prowadzić obrady bo nie ma
przewodniczącego ale nie ma konsekwencji że już nie może podpisać protokołu
z tej sesji tak? Bo tylko przewodniczący więc są pewne nieścisłości i trzeba to
wyłapać ja proponuję abyśmy dzisiaj oczywiście z pełnym szacunkiem i powagą
do tego tematu podeszli, przyjęli go jak najbardziej i uchwalili i prosiłbym pana
Przewodniczącego o takie zobowiązanie że w jak najszybszym czasie nie wiem
w ciągu dwóch tygodni może do najbliższej sesji przeanalizować dokładnie
jeszcze raz ten statut i po prostu w drodze jakichś tam poprawek do tego statutu
podjąć uchwałę za dwa tygodnie która by doprecyzowała zapisy tego statutu tak
żeby wszyscy byli zadowoleni, i tyle, dziękuję panie Przewodniczący.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Ja zanim oddam głos panu Przewodniczącemu Karysiowi, już tak w między
czasie do tego co też mówiła pani Przewodnicząca Agata Woj da proponuję,
żebyśmy w ciągu najbliższego tygodnia, Szefowie Klubów plus Radni
niezrzeszeni i oczywiście zaproszę przedstawicieli
wnioskodawców
porozmawiamy o tych uwagach, ale rzeczywiście zadane żebyśmy przyjęli tą
uchwałę i ewentualne korekty do tego co uzgodnimy możemy skorygować już
na najbliższej sesji i dlatego już tak wstępnie myślę że dogadam jeszcze w
poniedziałek lub wtorek termin żeby wszystkim pasował i spotkamy się u mnie
w gabinecie i podyskutujemy na temat wszystkich uwag.
Pan Jarosław Karyś Radny Rady Miasta Kielce ad vocem
Ja do pani Radnej Agaty Wojdy, pani Radna jeżeli pani nie widzi w tym co
mówiliśmy o tej autopoprawce do budżetu swojej hipokryzji to z pewnością
inaczej interpretujemy w ogóle definicję hipokryzji, dziękuję.
Pan Witold Borowiec Radny Rady Miasta Kielce ad vocem
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, wysoka Rado, ja również do pani
Przewodniczącej Agaty Wojdy chcę się odnieść też odnośnie statutu Kieleckiej
Rady Seniorów, nie jest idealny mamy czas na wprowadzenie pewnych jeszcze
poprawek niewielkich, które uporządkują ten statut będzie przejrzysty,
rzeczywiście jest oczywiście taka obawa, że te środowiska młodzieżowe mogą
zdominować tą radę seniorów, natomiast jeżeli chodzi o statut młodzieżowej
rady to tam każdy dzień tego roku od początku roku młodzieżowa rada mogła
dokonać wyboru i tam nie ma zapisu że będą ludzie starsi doradzać a tutaj
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myślę, że to akurat w przypadku ludzi starszych to mają dorobek życiowy,
zawodowy więc myślę, żeby tutaj nie doszło do tego.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Szanowni państwo jeszcze tak do wszystkich Radnych apel spróbujmy dziś
zwłaszcza w tym punkcie jak najmniej polityki, jak najmniej wycieczek
personalnych bo tak naprawdę na tym się skupiamy, chociażby przez wzgląd i
szacunek do przedstawicieli seniorów, taka moja uwaga zrobią państwo co
zechcą ale myślę, że powinniśmy się tak zachować.
Pani Katarzyna Zapała Radna Rady Miasta Kielce
Ja bardzo się cieszę ponieważ ten poziom hipokryzji pomiędzy niektórymi
osobami oceni społeczeństwo tak jak społeczeństwo oceni poziom
przygotowania konstytucjonalisty Profesora Morawskiego natomiast co do
naszych rozmów na temat rady senioralnej to fakt, i zgadzam się z
przedmówcami, którzy mówili że nie mieliśmy za bardzo szansy odnieść się do
propozycji tego statutu ale zastanawia mnie ja może nie wiem, może nie
konkretnie ale chyba do wypowiedzi Radnego Borowca powinno być
skierowane no wie pan nauka mówi o tym i takie są badania, że człowiek jest
najbardziej aktywny również merytorycznie jak i intelektualnie w okresie
pomiędzy 16 a 24 rokiem życia, to też się tyczy mnie, to też się tyczy mnie
oczywiście szanowni państwo, ale nie ja nie mówię o tym, że nie jesteśmy
aktywni później tak po prostu wtedy mamy rozbudowany mózg i to jest
biologia, nie dyskutujmy z takimi faktami, ok? Nikt się nie czuje urażony bardzo
bym prosiła, żeby nie robić z mojej wypowiedzi w tym momencie zabawy bo to
jest po prostu fakt naukowy biologia i tyle, ok? z tym nie dyskutujmy problem
w moim przekonaniu polega na tym, panie Przewodniczący i to jest pytanie do
pana, ponieważ to pan organizuje prace Rady Miasta Kielce to pan też w
pewnym stopniu może nadzorować prace nad uchwałami ja dostrzegam
ogromną różnicę pomiędzy procedowaniem, pracami, konsultacjami które
odbywały się w ramach prac nad uchwalą dotyczącą statutu młodzieżowej rady
miasta w których pracach brałam udział i widzę też tak dużą rozbieżność
pomiędzy pracami nad uchwałą dotyczącą rady senioralnej której mocno
kibicuję i bardzo się cieszę że jest, w której pracy nie brałam udziału bo też
nawet nie specjalnie wiedziałam o tym że toczą się konsultacje ale cieszę się, że
ktoś nad tym porządnie usiadł zastanowił się i przygotował tak szybko i
sprawnie ten projekt dlatego tu moje pytanie skąd te duże rozbieżności nad
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pracami i przygotowaniem dokumentów w ramach młodzieżowej rady miasta i
senioralnej rady miasta, które z punktu widzenia ustaw i konstytucji są
postawione ale teraz mam dać szansę na wniosek formalny czy mogę skończyć
wypowiedź bo nie wiem? no więc z punktu widzenia ustaw i w sumie
konstytucji to te dwie rady są z punktu widzenia funkcji, którą mają pełnić
dokładnie identyczne, są ciałami doradczymi dlatego bardzo bym prosiła i jeżeli
taka jest potrzeba ja złoże to pytanie na piśmie, w jaki sposób prosiłabym o
harmonogram prac nad jedną i druga uchwałą, tak bym mogła porównać w jaki
sposób proceduje się uchwały w naszym mieście? dziękuję.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Jeśli można bo muszę się do tego odnieść, bo szanowni państwo nie tylko
odnoszę się do głosu pani Katarzyny Zapały. 12 stycznia br. wpłynął do mnie
projekt statutu dotyczącego statutu Rady Seniorów, niezwłocznie (to jest
wszystko do sprawdzenia, mamy daty) skierowałem ten projekt do pana
Prezydenta i do Komisji Rodziny. Wszyscy Szefowie Klubów otrzymali projekt
dwa razy. Pierwszy raz (ja na najbliższą sesję przedstawię konkrety), wszyscy
dostali projekt bardzo szybko (szefowie Klubów jeszcze raz zaznaczam) i
jakiekolwiek uwagi wnieśli tylko i wyłącznie prawnicy miejscy, żaden z
Radnych nie wnosił uwag. Później po poprawkach zaproponowanych przez
prawników ponownie zarówno inicjatorzy jak i Szefowie Klubów plus Radni
niezależni znowu dostali ten projekt i znowu nikt nie wniósł poprawek więc
teraz jak ktokolwiek mi zadaje pytanie dlaczego tak? No to ja mogę zadać
pytanie, to dlaczego nikt z Radnych nie wniósł poprawek dlaczego nikt nie
zaproponował spotkania, nie powiedział spotkajmy się, porozmawiajmy.
Naprawdę, nikt nie wniósł poprawek a dzisiaj ja się czuję tak jakby wszyscy
dostali dwa dni temu projekt statutu i co ten Przewodniczący Kozak wyprawia?
Ja się zobowiązuję na najbliższej sesji publicznie przedstawię kiedy w formie emilowej wszyscy Szefowie Klubów dostali i proszę nie róbmy z tego polityki bo
naprawdę tak jak powiedziałem czuję się jakbym dwa dni temu przedstawił
państwu projekt a tak nie jest.
Pan Jacek Michalski Radny Rady Miasta Kielce - wniosek formalny
Panie Prezydencie, panie Przewodniczący, szanowni Radni, był czas na tej sali
kiedy procedowano statut Młodzieżowej Rady Miasta dziś została zgłoszona
autopoprawka dotycząca Kieleckiej Rady Seniorów, szanujmy czas państwa,
którzy tutaj przyszli w tej sprawie przystąpmy do procedowania i zamknijmy
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zwłaszcza formalny wniosek o zamknięcie dalszej dyskusji nad wypowiadaniem
się na temat autopoprawki jak również i pozostałej dyskusji bo to nie miejsce
dziś jest do tego żeby na tematy polityczne i inne opowiadać, przystąpmy do
procedowania tej autopoprawki i głosowania.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Szanowni państwo oczywiście możemy dyskutować jak najbardziej od tego jest
ta sala i dyskutujmy, aczkolwiek jeszcze raz podkreślę ubolewam że przez kilka
miesięcy nie rozmawialiśmy na ten temat ale teraz oczywiście możemy, dobrze
za chwilę będziemy głosować wniosek formalny ale proszę bardzo bo mam
wrażenie że za dużo polityki się wkradło.
Pan Jarosław Machnicki Radny Rady Miasta Kielce
panie Przewodniczący, szanowni zebrani ja chciałbym wiedzieć czego dotyczy
głos formalny bo jeżeli głos formalny pana Radnego Michalskiego dotyczy
niedyskutowania dalej nad autopoprawką to chciałem powiedzieć, że
autopoprawka jest dodatkiem do tego co mamy dzisiaj podejmować w postaci
uchwały więc jeżeli pójdzie głos formalny i pan zagłosuje o koniec dyskusji
autopoprawce to ja pierwszy w sprawie uchwały chciałbym dyskutować ale na
marginesie ja mam apel tutaj do kolegów i koleżanek bo tak się zdarzyło, że po
mojej wypowiedzi jeden z kolegów Radnych zarzucił i wprowadził pojęcie
hipokryzji no ja bardzo przepraszam, że kolega odebrał mnie za hipokrytę a ja
chciałem tylko aby była możliwa dyskusja, jak dla pana dyskusja i debata jest
hipokryzją współczuję panu.
Pan Tomasz Bogucki Radny Rady Miasta Kielce
Wysika Rado, ani jeden ani drugi wniosek nie powinien być głosowany dlatego,
że autopoprawka jeśli jest wprowadzona na sesji a tak jest nie podlega żadnym
ograniczeniom dyskusji.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Dziękuję, szanowni państwo kontynuujmy naszą dyskusję.

Pan Witold Borowiec Radny Rady Miasta Kielce ad vocem
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, wysoka Rado, oczywiście odnoszę
się do Radnej Katarzyny Zapały, która mnie wywołała tutaj jakby
przypominając kiedy są te fazy rozwoju człowieka myślę, że pomyliła rozwój z
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dojrzewaniem to jest zasadnicza różnica z psychologii trochę to inaczej
wygląda, polecam i tam fazy są wyszczególnione. Staraliśmy się Młodzieżową
Radę uczyć zasad demokracji, no trudno to było bo to towarzystwo było po
prostu jakby pod waszą jakby opieką. Natomiast chcę powiedzieć, że projekt
statutu, który ponad 4 miesiące temu został złożony do Biura Rady nie jest
żywcem przedłożony dzisiaj tylko on ma szereg poprawek więc on był
uzgadniany, był czas na to 4 miesiące i zabrakło czasu żeby się odnieść chociaż
w jednej uwadze, przykro mi bardzo, dziękuję.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Jeszcze raz apeluję do wszystkich Radnych o poziom dyskusji.
Pan Jan Gierada Radny Rady Miasta Kielce
Z tą dojrzałością umysłową prawda w wieku średnim, dojrzałym prawda
seniorskim jest różnie, znam różne elementy, młodych ludzi
nieodpowiedzialnych, w średnim wieku i starszych również a i odwrotnie, w
ramię z Prezydentem mamy 71 lat ja mam tyle samo i jestem Radnym, słuchając
tego mam wrażenie, że ci którzy chcą powołać seniorską radę mogą się od tego
odwrócić słuchając naszych tu wypowiedzi, ja powiem państwu tak, że
zazdroszczę niektórym zgryzu takiego zębnego zgryzu bo przy takim dobrym
zgryzie czasami się nie ugryziecie w język i wam tego zazdroszczę do
wszystkich tu mówię którzy tu zabierają głos do wszystkich żebyście się
nawzajem szanowali natomiast ja mam takie pytanie bo nie znam statutu tej
nowo tworzonej rady seniorów, czy taki senior jak Kubik, czy Jan Gierada
mógłby, czy będzie jakaś kolizja bo ja nie znam statutu że ja mogę na przykład
kandydować do rady seniorów? Nie znam wieku i czy nie ma kolizji Radnego
Rady Miasta ze społeczną radą seniorów? jeśli ktoś może na ten temat
powiedzieć to będę wdzięczny natomiast seniorom życzę zdrowia
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Tak z tego co ja się orientuję to nie ma takiej kolizji oczywiście jak najbardziej
zapraszamy.
Pani Katarzyna Zapała Radna Rady Miasta Kielce
Ja bardzo serdecznie dziękuję mojemu przedmówcy o zapytanie a
Przewodniczącemu o tą odpowiedź i teraz do Radnego Borowca ja tylko jedno
słowo nie po tyle i nie tylko te wcześniejsze pokolenia walczyły o tą wolność i
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demokrację żeby dzisiaj tworzyć i podchodzić do prawa w sposób
dyskryminujący pewne grupy społeczne. W pana przypadku i w pana
wypowiedzi wybrzmiała dyskryminujące poprzez wiek.
Pan Krzysztof Adamczyk Radny Rady Miasta Kielce
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, wydaje mi się, że troszeczkę za dużo
emocji tutaj dzisiaj jest, chyba nie potrzebnej emocji. Wydaje mi się, że
powinniśmy już zaraz kończyć tą dyskusję absolutnie powinniśmy wspierać
wszelkie formy aktywności społecznej jestem za tym bezwzględnie poprę każdą
radę seniorów, młodzieżową i każdą inną, aktywności jest coraz mniej w
naszym społeczeństwie więc naprawdę wspierajmy te wszystkie inicjatywy i
jeszcze bym tylko apelował do procedujących ułatwmy im tak, żeby to były
łatwe proste zapisy żeby ta rada nie miała jakichś skomplikowanych procedur,
wyborczych i innych, ułatwmy jak najbardziej całą procedurę powołania tych
rad i młodzieżowej i senioralnej i każdej innej która się zgłosi żeby to mogło w
miarę szybko powstać i słuchajmy ich głosu, bo w przypadku rady seniorów to
bardzo mądry głos doświadczonych ludzi którzy wiele w życiu przeżyli więc na
pewno warto ich słuchać to samo w przypadku młodych posłuchajmy młodych
jakie mają problemy co mają do powiedzenia jakie maja problemy dlaczego tak
na potęgę z tego miasta wyjeżdżają dlatego uważam że powołajmy, procedury
ułatwmy i myślę, że nie warto dalej się emocjami unosić bo to jest kompletnie
bez sensu, dziękuję.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Taki mój szybki głos, ja uważam, że ten statut jest akurat dosyć prosty i czytelny
jeszcze go dopracujemy, ale to jest naprawdę bardzo dobry statut.
Pan Piotr Kisiel Radny Rady Miasta Kiece ad vocem
Ja postaram się krótko, skupmy się na faktach do tej pory wszystko można
odebrać w ten sposób, że radę seniorów powołujemy w trybie ekspresowym,
młodzieżową radę zablokowaliśmy, szanowni państwo od dziesięciu lat
młodzieżowa rada miasta a właściwie inicjatorzy starali się ,żeby taki organ jak
Rada w której obecnie zasiadamy powołał organ doradczy Młodzieżową Radę
Miasta, proszę sobie wyobrazić że rok 2014 konkretnie wybory wyłoniły obecny
skład Rady, przez rok większość w tej Radzie miały osoby które w tym
momencie zarzucają hipokryzję nie wiem o co chodzi naprawdę może ja się
mylę proszę mnie poprawić, nastąpiło pewne trzęsienie można powiedzieć i
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zmieniło się zarówno prezydium Rady jak i większość Radnych decydujących
których państwo starają się przedstawić jako przeciwników takiej inicjatywy jak
młodzieżowa rada miasta, od dziesięciu lat powtórzę się w tym momencie była
grupa która chciała utworzyć powołać młodzieżową radę miasta. 2016 rok lipiec
28 bodajże co się stało ? młodzieżowa rada miasta uchwałą została powołana
właściwie jej statut został powołany treść statutu była konsultowana, była
dyskutowana wielokrotnie wszyscy zgodzili się na zasady w pewnym momencie
doszło do tego ze te zasady nie zostały wypełnione aczkolwiek młodzieżowa
rada miasta może zostać powołana i tak trzeba będzie zmienić pewne zapisy
chociażby ze względu na to, że gimnazja zostały w tym momencie
zlikwidowane tak, że trzymajmy się faktów, nie my jesteśmy przeciwnikami bo
od dziesięciu lat powtórzę starli się młodzi ludzie o taki organ jak młodzieżowa
rada miasta i kto do tego doprowadził? Ta większość która teraz decyduje,
dziękuję.
Pani Joanna Winiarska Radna Rady Miasta Kielce
Dla informacji kolegi Radnego Kisiela przez ten rok o którym kolega mówił
trwały konsultacje właśnie z młodzieżową radą, z młodzieżą, ja gratuluję
wszystkim poczucia humoru, tak jak wspomniałem ci co w nich uczestniczyli
a takich osób było kilka doskonale wiedzą ponieważ tak naprawdę zależało nam
na tym aby jednogłośnie wszyscy Radni wypowiedzieli się za powołaniem
młodzieżowej rady dlatego tak długo to trwało, dziękuję.
Pan Piotr Kisiel Radny Rady Miasta Kiece ad vocem
Bardzo dobrze że były konsultacje powiedziałem że to super że były konsultacje
tylko, że Radny Adamczyk powiedział, żebyśmy upraszczali no to nie wiem nie
można było uprościć przyspieszyć? Dziękuję.
Pani Regina Zapała Radna Rady Miasta Kielce
Panie Przewodniczący i państwo Radni, nie wiem dlaczego z uporem jest tak
ciągle po wracana ta rada młodzieży, długo trwały konsultacje rada jest
powołana i ja bym chciała tylko zwrócić uwagę że podmiotem rady młodzieży
jest młodzież do lat 18-tu, dla mnie przede wszystkim była to sprawa edukacji
czyli ta młodzież powinna się edukować w procedurach samorządności
podzwoniłam sobie po szkołach, pojeździłam sobie po szkołach w ogóle w
większości szkół nie były prowadzone kampanie wyborcze, żeby wyłonić radę
młodzieżową to powinna być prowadzona kampania wyborcza powinni młodzi
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ludzie we wszystkich klasach we wszystkich szkołach być zaznajomieni i po
okresie edukacji czyli pokazaniu jak wygląda praca młodzieży, co w tej radzie
młodzieży będzie się działo jestem pewna że młodzieżowa rada byłaby
wyłoniona, więc nie wiem dlaczego? Jest powołana, jest statut i teraz wystarczy
po prostu z młodzieżą pracować żeby oni zechcieli kandydować, dziękuję
bardzo.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Ja mam nadzieję, że w 2017 roku odnośnie tego co pan Przewodniczący Piotr
Kisiel mówił, rzeczywiście zmieniła się sieć szkół i będziemy musieli tak, czy
tak skorygować załącznik przede wszystkim do uchwały o powołaniu
Młodzieżowej Rady Miasta i mam nadzieję, że w tym roku takowa rada po
wyborach będzie powołana.
Pani Agata Woj da Radna Rady Miasta Kielce ad vocem
Tak, ja mam nadzieję, że przy okazji tej korekty uda nam się zliberalizować w
takim kontekście jak powołujemy senioralną radę, ja się chciałam tylko tak
naprawdę zgodzić z apelem pani Przewodniczącej Reginy Zapały, że to
powinno zostać poprzedzone sporą akcją edukacyjną i przyłączam się do tego
apelu skierowanego rozumiem do pana Prezydenta Andrzeja Syguta żeby w tym
roku Wydział Edukacji skierował mocną prośbę do placówek oświatowych w
Kielcach, żeby taką akcję edukacyjną wśród młodzieży przeprowadzić, dziękuję
pani Przewodnicząca.
Pani Marianna Noworycka - Gniatkowska Radna Rady Miasta Kielce
Panie Prezydencie, panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy Radni,
zauważono między innymi i zwrócono uwagę, że ta procedura bardzo szybko się
potoczyła, do mnie pismo wpłynęło 30 listopada 2016 roku od fundacji z
zaproszeniem na spotkanie z grupą inicjatywną w kierunku tworzenia Kieleckiej
Rady Seniorów, ubolewam nie uczestniczyłam w tym spotkaniu bo akurat w
godzinach pracy niestety nie mogłam, następnie 12 stycznia 2017 roku wpłynął
wniosek o utworzenie Kieleckiej Rady Seniorów, 24 stycznia 2017 roku na
posiedzeniu Komisji Rodziny ten wniosek był pozytywnie zaopiniowany
jednogłośnie przez wszystkich Radnych naszej Komisji. Następnie, oczywiście
wtedy był załącznikiem statut i uzasadnienie tego wniosku, następnie 30 maja
br. wpłynął projekt uchwały ze statutem i też został właściwie, jeżeli wpłynął
projekt uchwały faktem, że nie rekomendował pan Przewodniczący na Komisji

30

tej uchwały ale po zapoznaniu i przynajmniej mojej wiedzy jaką posiadam że
zaopiniowaniu przez prawników pozytywnie został właściwie ten projekt
przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym i uważam, że moje zdanie bardzo
doceniam aktywność może nie będę używać osób starszych ale jeżeli tu
mówimy o seniorach w nawiązaniu do ludzi młodych przede wszystkim pokory,
pokory i jeszcze raz pokory młodzi ludzie. Uczmy się od łudzi starszych
korzystając z ich dorobku życiowego z doświadczenia zawodowego którzy chcą
się dzielić tym z nami, chcą doradzać i między innymi patrzeć troszeczkę na
Kielce innymi oczyma niż młodzi. Doceniam młodzież i jest to na pewno
inspirujące mają potencjał, który naładowany do wykorzystania ale może w tym
wypadku te wycieczki personalne mnie osobiście bardzo przeszkadzają i wydaje
mi się, że jeżeli nawiązując do tej procedury i tych konsultacjach na pewno
medialnie była cisza, tylko była praca, dziękuję.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Zwrócę się do przedstawicieli naszych seniorów mam nadzieję, że ta dyskusja
państwa nie zniechęci, ale od razu państwo widzą co przed państwem,
przejdziemy teraz do procedury głosowania.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej
statutu (z autopoprawką) poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/873/2017 w sprawie powołania
Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
Pan Krzysztof Słoń Senator RP
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, wysoka Rado, szanowni państwo,
szczególnie przedstawiciele środowisk senioralnych. Bardzo państwu dziękuję
za podjęcie tej niezwykle istotnej inicjatywy powołania w Kielcach Kieleckiej
Rady Senioralnej. Jestem przekonany, że to dobry ruch bez względu na to co
było artykułowane w dzisiejszej dyskusji to niewątpliwą wartością jest
powołanie tej rady. Sądzę, że z jej doświadczeń, z jej opinii będzie korzystał
zarówno organ uchwałodawczy jak i pan Prezydent. Jest to wyzwanie które stoi
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przed całym naszym społeczeństwem w obliczu nieuchronnych zmian
demograficznych, aby coraz mocniej korzystać z doświadczenia i wsłuchiwać
się w głos środowisk osób starszych seniorów. Jako przedstawiciel Senackiej
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na co dzień spotykam się
właśnie z takimi przejawami i współpracy i aktywności osób starszych, to jest
odpowiedź na to co dzieje się w naszym społeczeństwie, coraz więcej inicjatyw,
coraz więcej działań powinno być podejmowane z myślą o tym, że już za lat
kilkanaście czy kilkadziesiąt to seniorzy będą główną grupą społeczną w
naszym kraju. Liczę na to, że powołanie Kieleckiej Rady Seniorów będzie
przebiegało w atmosferze porozumienia i konsensusu i wyłoni rzeczywiście
reprezentatywne grono które będzie gotowe do współpracy w charakterze
organu doradczego, konsultacyjnego ale także inicjatywnego tak jak to w
ustawie z 2013 roku zapisaliśmy. Jeszcze raz dziękuję za tą uchwałę powołującą
Kielecką Radę Seniorów, dziękuję również za możliwość zabrania dzisiaj głosu.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Dziękuję bardzo panie Senatorze i można powiedzieć gratuluję państwu
i jeszcze raz wrócę na chwilę do tego co ustaliliśmy. Już w dniu jutrzejszym
będziemy obdzwaniać wszystkich Szefów Klubów, przedstawicieli seniorów w
mojej ocenie idealnym rozwiązaniem byłoby gdyśmy do kolejnego Konwentu,
który już w najbliższą środę się odbędzie, żebyśmy uszczegółowili pewne
zapisy i na najbliższej sesji Rady Miasta już ewentualne korekty wprowadzili.
Dopkt 8.4
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami Miasta Kielce. I tutaj kilka słów wyjaśnienia a na początku
prośba o autopoprawkę, polegającą na takiej delikatnej zmianie o której zaraz
powiem oczywiście z czego ona wynika. Otóż w pierwotnej wersji tego projektu
w paragrafie 4 punkcie 2 mamy: „wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w
wysokości do 50% od ceny nieruchomości itd., itd." Autopoprawkę proponuję,
żeby dokonać zmiany w formie: „wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w
wysokości 50% od ceny nieruchomości" i zaraz dojdę do tego, z czego się
bierze ta poprawka, a króciutko opowiem o czy jest uchwała. Uchwała polega
na tym, żeby dać jednorazową zgodę organowi wykonawczemu na podstawie
art. 18 ustęp 9 punkt 2 o samorządzie gminnym chodzi o to, żebyśmy proszę
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państwa żeby wysoka Rada nie musiała opiniować tych uchwał, które
nabywamy nieruchomości pod drogi plus tak zwane resztowki stąd jest jasno
powiedziane, że chodzi o nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne,
wewnętrzne ciągi piesze, jezdne i pieszo jezdne w celu zarządzania nimi przez
Miejski Zarząd Dróg i to samo w punkcie drugim, wyraża się zgodę na itd., itd.
pod drogi publiczne i ciągi piesze, które nie nadają się do prawidłowego
wykorzystania, czyli te resztówki. Paragraf 4 tej uchwały tutaj są powołane
przepisy ustawy o gospodarce i ja powiem o co tutaj chodzi, zbywanie
nieruchomości w trybie art. 37 ustęp 2 punkt 5, to chodzi o sprzedaż na rzecz
użytkownika wieczystego ponieważ nie ma nikt poza użytkownikiem
wieczystym nie może tej nieruchomości nabyć więc proponujemy, żeby to nie
stawało na Radzie. Punkt 2 zbycie nieruchomości w trybie art, 37 ustęp 2 punkt
4 to są te uchwały, które dotyczą sprzedaży na poprawę zagospodarowania
nieruchomości domków ale nie tylko, wspólnot, czasem działalności
gospodarczej takie które zresztą zaraz tu będą przykłady to na pewno państwo
się zorientujecie, no i punkt 3 gdzie przedmiotem zbycia jest udział w
nieruchomości a zbycie następuje w trybie art. 37 ustęp 2 punkt 9 to po prostu o
sprzedaż udziałów na rzecz właściciela którzy z mocy ustawy posiadają jeśli
gmina decyduje się na sprzedaż to oni posiadają roszczenie o nabycie tego
udziału tak, że tutaj też co ma to na celu? Ma to na celu zmniejszenie podobnych
i typowych uchwał na sesji tutaj i nam to też upłynni trochę pracy dlatego, że te
cykle sesyjne powodują pewnego rodzaju perturbacje organizacyjne i proszę
państwa teraz kwestia autopoprawki punkt brzmi w ten sposób: „wyraża się
zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od ceny nieruchomości w
trybie określonym w ustępie l punkt 2, w związku z art. 68" o co tutaj chodzi?
Chodzi o to jak sprzedajemy nieruchomość na poprawę zagospodarowania
nieruchomości ale jedynie na cel mieszkaniowy to wówczas jest możliwość
udzielenia bonifikaty w innych przypadkach nie ma takiej możliwości, dziś też
będzie taki przypadek gdzie nie ma możliwości i kupią za pełną wartość to
państwu pokażę, ale generalnie jeśli dajemy na cel mieszkaniowy to bonifikatę
można udzielić i teraz tak różne te bonifikaty udzielaliśmy państwo pewnie
pamiętają raz 80%, raz 50% itd. skoro chcemy ujednolicić ten system i żeby one
wszystkie te drobne uchwały nie stawały na sesji no to zasady powinny zawierać
czytelną propozycję no i zdecydowaliśmy się, że skoro mamy to ujednolicić to
zróbmy to w wysokości 50% przy czym taki zapis nie oznacza tego że to już
musimy stosować bo w niektórych przypadkach nie tylko nie musimy ale nawet
nie powinniśmy tego typu robić kiedy na przykład sprzedawane są resztówki i
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sposób nabywania pod drogi, które były kupowane na przykład 2 lata temu.
Jeżeli ktoś kupił, jeżeli byśmy musieli kupić resztówkę za 50 tyś. zł później
resztówkę sąsiad, tent dalszy chce nabyć no to trudno, żebyśmy ją sprzedawali z
bonifikatą dlatego to nie jest obligatoryjne, nie mniej jednak ta zmiana polega na
tym, to jest efekt sugestii kolegów prawników, że jeżeli byśmy dawali do 50%
czyli mogłoby być nie tylko 50% tej bonifikaty ale i 40%, 30%, 10% itd. to
wówczas zdaniem kolegów prawników na pewno słusznie powinniśmy również
określać zasady kiedy 10%, kiedy 30% itd. ponieważ my nie jesteśmy
zwolennikami przeregulowania tej materii dlatego proponujemy skoro tak. to
przyjąć albo 50% albo wcale i tyle, dziękuję. Jak jakieś pytania to oczywiście
jestem gotowy.
Pan Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Ja mam nie pytanie ale taką sugestię do pana dyrektora, tą autopoprawkę o
której pan mówił żeby bardzo szybko stworzyła się na papierze bo mieliśmy
niestety taką sytuację, że mówiliśmy o pewnych poprawkach na sesji (to nie
była sytuacja związana z panem Dyrektorem) i niestety do pani Wojewody
trafiła uchwała już bez tej poprawki wyrażonej w formie ustnej na sesji tak, że
prosiłbym bardzo szybko, jeśli można.
Pan Tadeusz Kozior Radny Rady Miasta Kielce
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie chciałem zapytać pana Dyrektora jaka
ulga będzie dla poprawy zagospodarowania, jaki będzie procent bonifikaty?
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki
i Geodezji
Albo 50%, albo wcale.

Nieruchomościami

Pan Tadeusz Kozior Radny Rady Miasta Kielce
Rozumiem, że to co było przed chwilą już przestaje obowiązywać te 80%
bonifikaty?
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji
Były takie nawet 80% zdarzały się takie ale jeżeli chcemy to już ujednolicić no
to zdecydowaliśmy się przyjąć 50%, te nieruchomości które podlegają tej
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bonifikacie to i tak są tylko te niewielkie działki przy domkach dlatego
uważamy, że 50% to i tak nie jest drastyczna cena przy tej bonifikacie.
Pan Jan Gierada Radny Rady Miasta Kielce
Oczywiście każdy by chciał mieć jak największą bonifikatę i to jest normalne
każdy by chciał kupić tanio a sprzedać drogo, natomiast taka uchwała jest
prawidłowa, żeby dać 50% to 50%, żeby nie było dowolności że Kazio dostał
25%, Marysia 42% czy 45%, a ktoś 50%. Sztywna zasada. Wszyscy równo
traktowani więc albo 50% tak jak powiedział Dyrektor albo nic. Oczywiście że
trzeba ludziom dać możliwość tej bonifikaty, żeby wykupili bo przecież wiele
ludzi jest biednych, pewnie będzie i krzywdzące te 50% oczywiście większa
bonifikata dla lokali mieszkalnych nie użytkowych tylko mieszkalnych ale
mówię żeby nie było dowolności, że Dyrektor Pietrzyk da jednemu 40%,
drugiemu 30% a innemu 50% to tak by należałoby postąpić.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami poddano
pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLH/874/2017 w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce.
Dopkt 8.5
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w Kielcach przy ul. Wrzosowej. Nabycie spośród tych większych
działek przy ul. Wrzosowej jak państwo pamiętacie nabywamy teraz tą za
chwilę tą już jest podjęta uchwała, ta jest NFZ-u no więc jakby substancji
państwowej teraz chodzi o tą nieruchomość i to już będzie koniec większych
kawałków zostaną jeszcze trzy takie niewielkie, które też w następnej kolejności
będą no i oczywiście uzasadnienie jest analogiczne jak w przypadku kolejnych
czyli komasowanie tego 12 hektarowego terenu, żeby znajdował się w jednym
kawałku z przeznaczeniem dla przyszłych inwestorów, dziękuję bardzo/
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/875/2017 w sprawie nabycia
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wrzosowej.
Do pkt 8.6

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Żelaznogórskiej (działka nr 620/4).
Szanowni państwo przy ul. Żelaznogórskiej jest to nabycie nieruchomości o
powierzchni 34 m2 na których znajduje się droga, bo to jest nawiązanie do tego
czego już nie będzie, tutaj mamy posesję, tu idzie droga po tego rodzaju
nieruchomości i trzeba ją nabyć bo nie wszystkie nieruchomości zajęte pod
drogę podlegają przejściu tej własności w trybie takiego kiedyś przepisu który
sam z siebie decydował że jak jest ktoś pod drogą to przechodzi na własność
gminy, niektóre nie spełniają tych wymogów formalnych stąd musimy je
kupować, no i takich uchwał już teraz u nas nie będzie, dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/876/2017 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Żelaznogórskiej
(działka nr 620/4).
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Do pkt 8.7
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału
wynoszącego 174/3360 części w nieruchomości położonej w Kielcach przy
ulicy Jasnej, to jest przykład z kolei tego innego przypadku który jest
wymieniony również w uchwale o zasadach, takich też nie będzie, w tej
nieruchomości miasto ma udział 5% w tym przypadku i w sytuacji kiedy udział
jest a reszta gminy to wówczas jeśli gmina decyduje się na sprzedaż takiej
nieruchomości to z mocy ustawy przysługuje roszczenie pozostałemu
współwłaścicielowi lub współwłaścicielom o nabycie takiego udziału tak, że nie
jest tak że na dzień dzisiejszy, że można zdecydować czy sprzedajemy w
przetargu czy nie, natomiast Rada decyduje czy sprzedać w ogóle czy nie
sprzedać? I stąd taka uchwała pojawia się żeby i takich też nie będzie, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/877/2017 w sprawie sprzedaży
udziału wynoszącego 174/3360 części w nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Jasnej.

Do pkt 8.8
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości
położonej
w
Kielcach
przy
ulicy
Sowiej
(dz. 228/13). To jest przykład z kolei sprzedaży na poprawę ale bez bonifikaty
dlatego, ze tutaj nabywającym jest Społem, tu jest droga i z formalnego punktu
widzenia oni nie mają dostępu do drogi publicznej a jak państwo pamiętają z
informacji prasowych oni tutaj zamierzają wspólnie z jakimś inwestorem
wybudować wyższy budynek u góry mieszkania a dół zachować sobie na swój
sklep no ale trzeba mieć dostęp do drogi publicznej i tutaj ten kawałek proszą
żeby sprzedać oczywiście w naszej ocenie jest to zasadne natomiast tutaj
bonifikaty nie ma ponieważ sprzedaż nie następuje na cel mieszkaniowy,
dziękuję bardzo.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/878/2017 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Sowiej (dz. 228/13).

Do pkt 8.9
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz.nr 1884/20, dz.
nr 1909/37). jeśli państwo pozwolą to jednym uzasadnieniem i pokaże tylko po
kolei podczas głosowań będziemy przesuwać załączniki. Takich też nie będzie a
to właśnie sprzedaże na poprawę, jak państwo pamiętacie były ul. Tatrzańskie są
i Świerkowe na poprawę tej nieruchomości sprzedajemy te działeczki a tu jest
droga i kolejne będą dotyczyły tych nieruchomości tu i tutaj, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/879/2017 w sprawie sprzedaży
części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz.nr
1884/20, dz.nr 1909/37)

Do pkt 8.10
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży
części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz.nr
1884/21, dz.nr 1909/36)
Pytań i uwag nie zgłoszono.
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/880/2017 w sprawie sprzedaży
części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz.nr
1884/21, dz. nr 1909/36)
Do pkt 8.11

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt w sprawie w sprawie sprzedaży części
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz.nr 1909/33).
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/881/2017 w sprawie sprzedaży
części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz. nr
1909/33)
Do pkt 8.12

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży
części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz.nr
1909/34).
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-18
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/882/2017 w sprawie sprzedaży
części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz. nr
1909/34)

Do pkt 8.13
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży
części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz. nr
1909/35).
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLH/883/2017 w sprawie sprzedaży
części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz. nr
1909/35)

Do pkt 8.14
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Klonowej (dz. nr 785). Kolejna uchwała to
sprzedaż na zasadach ogólnych w trybie przetargowym nieruchomość o
powierzchni 1150 m2 przy ul. Klonowej, tam jakiś czas temu udało się opróżnić
drewniany budynek w którym mieszkali jeszcze lokatorzy komunalni no i teraz
chcemy ją sprzedać jest fajna, atrakcyjna podejrzewam, że ktoś znajdzie tam na
budynek wielorodzinny lokalizację ponieważ jak państwo widza tutaj w
sąsiedztwie już znajdują się budynki wielorodzinne a to jest po tej części
Klonowej znajdującej się w Osiedlu Sady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/884/2017 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Klonowej (dz. nr 785).
Do pkt 8.15

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej (działka nr 369/2). To jest
przykład tej sytuacji gdzie mimo, że bonifikata przysługuje ale tu jej nie będzie.
Wytłumaczę dlaczego? Tu jest nowa ul. Grunwaldzka przedłużenie
Szajnowicza, tu jest serwis-ka którą obsługuje Piekoszowską i teraz tak na
etapie nabywania pod rozbudowę węzła tam musieliśmy nabyć tą działkę, część
z Radnych pewnie pamięta tą sytuację, musieliśmy nabyć cała ponieważ
wskutek tego, że taka duża część była przeznaczona pod drogę, to ta część nie
nadaje się do samodzielnego zagospodarowania więc zgodnie z przepisami
byliśmy obowiązani również tą część wykupić no i tak się stało. Co się teraz
dzieje właściciel tej nieruchomości co jest zresztą całkiem normalne występuje
żeby ten kawałek sprzedać jemu no jest to całkowicie naturalne, że prosi o to w
trybie bezprzetargowym ponieważ jeżeli myśmy kupowali jako resztowka która
nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania no więc teraz on też nie
może tego wykorzystać inaczej niż w połączeniu ze swoją działką, ale w tym
przypadku jeśli kupuje na cel mieszkaniowy to działa ta fakultatywność tej
bonifikaty 50% bo jeżeli my 2 lata temu kupiliśmy tą nieruchomość o kwocie x,
to nie zastosujemy bonifikaty 50% no bo wiadomo dlaczego, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/885/2017 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej (działka nr
369/2).
Do pkt 8.16

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
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położonego w Kielcach przy ul. L. Różyckiego. Teraz kilka tych dzierżaw to
myślę, że zdjęliśmy tą uchwałę o wydzierżawianiu która była na okoliczność
tych sprzedaży z tego powodu, że w tym dniu kiedy był Konwent na Związku
Miast Polskich zaprezentowano projekt nowelizacji ustawy o gospodarce
nieruchomościami, który nieco tam miesza w zasadach dzierżawy dlatego
musimy go teraz dostosować ten nasz projekt do tego co już będzie, no ale póki
co nieruchomość pry ul. Różyckiego jest to 9 lat powierzchnia 349 m2 przy
samej ulicy dla właściciela domu czyli poprawa, ale bez nabycia tylko
dzierżawa.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/886/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. L. Różyckiego

Do pkt 8.17
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Kalinowej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Ulica Kalinowa to dzierżawa
na 5 lat, sprawa jest tego rodzaju, na tym obszarze obowiązuje plan miejscowy
w tym miejscu przewidziana jest droga publiczna, zgodnie z przepisem art. 98
ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli ktoś dzieli swoją nieruchomość w
innym miejscu, a w innym miejscu jest przewidziana droga to wówczas
powinien to też wydzielić, może to oczywiście wydzielić z własnej woli to jest
jak najbardziej dopuszczalne no i właśnie tutaj tak się dzieje, że człowiek
wydzielił tą część w związku z tym zgodnie z przepisami ona przeszła na
własność miasta, a my wszyscy jako miasto musimy wypłacić im
odszkodowanie czyli wartość krótko mówiąc tej działki, tylko że problem jest
taki że jeszcze ta ulica nie powstanie jakiś czas no ponieważ jest to stosunkowo
nowy plan i tej drogi nie ma jeszcze w perspektywie i ponieważ ten człowiek
chce korzystać z tej nieruchomości dalej w związku z tym powinien ją
wydzierżawić no bo lepiej brać jakieś pieniądze niż nie brać wcale chodź z
drugiej strony myją za nią zapłaciliśmy, no ale ponieważ drogi tam nie ma musi
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mieć uregulowany stan władania tą nieruchomością no i będziemy brali jakieś
tam pieniądze za to, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/887/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Kalinowej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 8.18
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Malików oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. To jest 30 m2 istniejąca,
przedłużenie istniejącej dzierżawy pod małym obiektem handlowym wielkości
kiosku.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/888/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Malików oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 8.19
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz
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odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Jest to kolejny z 60 kilku garaży obok GPZ-tu, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/889/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy
ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 8.20
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy ul. Żelaznej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Analogiczna sytuacja jak przy ul. Wschodniej tylko przy ul. Żelaznej, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/890/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy
ul. Żelaznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 8.21
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Południowej oraz odstąpienia od obowiązku
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przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Dzierżawa na rzecz wspólnot
mieszkaniowych z przeznaczeniem pod ustawienie altan śmietnikowych,
dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/891/2017 w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Południowej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 8.22
Pan Ryszard Muciek Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych
i Zarządzania Środowiskiem zarekomendował trzy projekty uchwał. Pierwsza
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Kielce. Wszystkie trzy uchwały które chciałbym państwu dzisiaj
rekomendować ich podjęcie wynika z wejścia w życie z dniem l lipca 2017
roku Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 roku, które
rozszerza zakres segregacji odpadów komunalnych które podlegają zbiórce na
terenie miasta. W związku z tym, że planujemy rozpisanie nowego przetargu na
odbiór odpadów komunalnych w miesiącu lipcu w związku też z tym że z dniem
l marca przyszłego roku kończy się dotychczasowa umowa dotycząca odbioru
odpadów potrzebujemy z takim aż wyprzedzeniem podjąć uchwały, które
przystępującym do przetargu jasno pokazałyby w jaki sposób nastąpi zmiana i
pozwoliły rzetelnie wycenić usługę, w związku z czym będziemy musieli
zmienić zarówno regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście także
określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i
w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności żeby
zobrazować na czym polegają zmiany, które wprowadza rozporządzenie po
lewej stronie macie państwo stan aktualny gdzie jesteśmy zobowiązani przy
prowadzeniu segregacji do takiego właśnie odbioru z terenów nieruchomości po
prawej strome od l marca obowiązujące gdzie będziemy mieli rozszerzenie o
ten niebieski dodatkowy pojemnik. Zacząć trzeba od tego, że dodatkowy
pojemnik i wprowadzenie segregacji w takiej formie jak było to dotychczas na
terenach niezamieszkałych spowodowałoby znaczny wzrost kosztów usługi
dlatego szukaliśmy takiego rozwiązania które spowoduje żebyśmy się mogli

45

utrzymać w dotychczasowym budżecie czyli, żeby nie wzrosły znacząco koszty
obsługi nieruchomości zacząć trzeba od tego, że nie zmienią się zupełnie zasady
jeżeli chodzi o nieruchomości zamieszkałe czyli dla mieszkańców miasta opłaty
pozostają bez zmian: 12 zł przy braku segregacji, 9,50 zł przy segregacji, to są
opłaty stosunkowo niskie wystarczy porównać j e ż opłatami w innych miastach
o podobnej wielkości, wielkość miast ma ogromne znaczenie przy ocenie
kosztów obsługi dlatego, że w większych miastach których tutaj nie ma w
bardzo dużych miastach te koszty są znacząco wyższe. Stawka opłat dla
nieruchomości niezamieszkałych przy braku zastosowania segregacji pozostanie
w nowym układzie bez zmian i tutaj państwo macie stawki które były do tej
pory i które będziemy chcieli zachować, co zmieniliśmy? Ponieważ w tej chwili
będziemy musieli dla nieruchomości zamieszkałych żeby zachować wymagania
rozporządzenia wprowadzić w przypadku segregacji wprowadzić wszystkie pięć
pojemników, dotychczas obowiązywała zasada taka, że częstotliwość odbioru i
koszty wyznaczał czarny pojemnik czyli pojemnik na odpady zmieszane, nie
można było manipulować kosztami odbioru pozostałych a nie wszystkie
nieruchomości niezamieszkałe na przykład sklepy mają taki sam profil odpadów
w związku z czym zdecydowaliśmy o zmianie stawek za odpady zmieszane dla
tych nieruchomości przerzucając część tych kosztów na odpłatne tym razem
dostawienie bo poprzednio było bezpłatne dostawienie pojemników na odpady
segregowane w tym na szkło, plastyk, papier i biodegradowalne. Stawki które
tutaj państwo widzicie to są stawki nowe, żeby dodatkowo uprościć sprawę
chociaż wygląda to oglądając nową deklarację na bardziej skomplikowane
umożliwiliśmy też tym, którzy od których odbieramy śmieci z nieruchomości
niezamieszkałych wybranie częstotliwości każda z tych częstotliwości, którą
tutaj państwo widzicie poprzednio była dyktowana częstotliwością odbiornika
czarnego w tej chwili można będzie wybrać dowolnie częstotliwość dla każdego
z pojemników co daje dużo większe możliwości dopasowania do własnych
potrzeb, tutaj mamy przykład jak obecnie wyglądały koszty i do czego
zmierzamy w tej nowej wersji w dwóch wariantach. Z tego wynika, że koszty
nie powinny wzrosnąć dla odbiorców, dla nieruchomości, my staraliśmy się tak
zaproponować te nowe stawki, żeby było to również neutralne dla budżetu
żebyśmy nie musieli manipulować pozostałymi stawkami. W porównaniu opłat
za pojemnik od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w innych miastach
o podobnej ilości mieszkańców maja państwo na ostatnim slajdzie, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-16
- brak
-5
46

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/892/2017 zmieniającą uchwałę
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce.

Do pkt 8.23
Pan Ryszard Muciek Dyrektor Wydziału
Usług Komunalnych
i Zarządzania Środowiskiem zarekomendował projekt uchwały w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/893/2017 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do pkt 8.24
Pan Ryszard Muciek Dyrektor Wydziału
Usług Komunalnych
i Zarządzania Środowiskiem zarekomendował projekt uchwały w sprawie
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-17
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/894/2017 w sprawie ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
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Do pkt 8.25
Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował
projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul.
Henryka Sienkiewicza 78.
Panie Przewodniczący, panie i panowie Radni wpłynęły dwa wnioski dwóch
instytucji, które chcą prowadzić kasyno gry w Kielcach. W Kielcach może być
jedna jaskinia hazardu, jest to miejsce w Best Western i do kompetencji Rady
należy w gruncie rzeczy wydanie opinii co do lokalizacji czy ona nie jest
sprzeczna z przepisami prawa bądź planem zagospodarowania przestrzennego
natomiast decyzję kto będzie na tym zarabiać podejmuje minister i w związku z
tym proszę o przyjęcie tych dwóch uchwał, dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-17
Przeciw
-1
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/895/2017 w sprawie opinii o
lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 78 (ZPR)

Do pkt 8.26
Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował
projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul.
Henryka Sienkiewicza 78.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-16
- brak
-2

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/896/2017 w sprawie opinii o
lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 78
(Bookmacher).

48

Dopkt 9
Interpelacje załączone do protokołu złożyli Radni:
- Agata Woj da
- Władysław Burzawa
Dopkt 10
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję, że kolejna sesja Rady Miasta Kielce odbędzie się w dniu l czerwca
2017 roku.

Do pkt 11
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLII sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 18 maja 2017 roku.

Protokołowała
Joanna Sciegienny

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Kozak
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