Protokół Nr XVIII/2015
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 r., w godz. 10.00-12.00
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego
w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 Radnych. Wszyscy
obecni.

Do pkt. l
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Otwieram XVIII w tej kadencji sesję Rady Miasta Kielce w dniu 29
grudnia 2015 roku.
Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana
Sekretarza, Panią Skarbnik a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta
i szefów podległych Miastu jednostek.
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.
Witam Pana Senatora RP Krzysztofa Słonia.
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
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję,
uzgodniony w dniu 21 grudnia 2015 roku porządek obrad, a także projekty
uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym
do nich porządkiem.
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem,
Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad dzisiejszej
sesji, a mianowicie o wprowadzenie do porządku obrad: autopoprawki do
projektu w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015.

y

l

Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę.
Przechodzimy do głosowania.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku
do uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym,
jeśli nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Wobec powyższego 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 10
grudnia br.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Zatwierdzenie planu kontroli oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Kielce rok 2016.
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2015-2030;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2015 rok;
3) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015 z autopoprawką;
4) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040 wraz z autopoprawką:
a) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016-2040 Miasta Kielce
5) Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2016 rok
wraz z autopoprawką:
a. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
oraz uchwały w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta
Kielce na 2016 rok,
b. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów na temat
przedłożonych uchwał,
c. debata (w tym wystąpienia klubowe z zachowaniem pierwszeństwa
w ich przedstawianiu),
d. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016-2040 wraz z autopoprawką,
e. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok wraz z autopoprawką,
6) w
sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi
Dróg w Kielcach.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

Do pkt. 3
Joanna Winiarska Przewodnicząca Rady Miasta Kielce
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 10 grudnia 2015r.
Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołami
praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wniósł
żadnych zastrzeżeń do protokołów.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XVIII/2015 z sesji
Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 10 grudnia 2015r.

Do pkt. 4
Joanna Winiarska Przewodnicząca Rady Miasta Kielce
1. Informuję Państwa Radnych o zmianie w Klubie Radnych Platformy
Obywatelskiej, a mianowicie Przewodniczącą Klubu została wybrana Pani
Radna Agata Woj da.
2. Przypominam, iż na stronie dla Radnych jest opublikowany od dłuższego
czasu projekt harmonogramu sesji Rady Miasta Kielce na rok 2016. Na
wnioski Radnych dokonałam w nim niewielkich zmian. Proszę zatem
abyście państwo zgłaszali uwagi do tego projektu harmonogramu do końca
2015 roku.
Z dniem l stycznia 2016 roku harmonogram zacznie obowiązywać.
3. Interpelacje między sesjami złożyli Radni:
- Krzysztof Adamczyk,
- Grzegorz Świercz,
- Agata Woj da.

Do pkt. 5
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację
o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta Kielce
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 10
grudnia 2015 r. wydałem:
I. 18 zarządzeń dotyczących:
Nr452/2015
1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 rok '
Nr 466/2015

?

2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
__ Nr 462/2015, Nr 445/2015

5

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 rok - Nr453/2015Nr 454/2015, Nr 463/2015, Nr 467/2015
9

4. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji
Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert _Nr451/2015?
5. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku:
a) zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce" _Nr460/20155
b) zadań z zakresu pomocy społecznej na 2016 r. oraz przyznania
dotacji podmiotom uprawnionym _ Nr461/2015 ?
6. ustalenia czasu pracy w 2016 roku dla pracowników Urzędu Miasta Kielce
_ Nr 459/2015

?

7. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Członków Miejskiego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach _Nr455/2015?
8. ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości
stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2016 _Nr466/20155
9. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu
Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne -Nr
464/2015

j

10. powierzenia do zarządzania Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach
zespołu budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
położonych przy ulicy Tartacznej w Kielcach _Nr458/2015?
11. wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik 456/2015

Nr

12. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Gen.
Władysława Sikorskiego _Nr457/2015,
II.

l postanowienie w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 7 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce.
Radny Dawid Kędziora Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce
Stosując się do zapisów § 27 ust. l pkt. 4 Statutu Miasta Kielce informuję
Wysoką Radę, że w dniach 5-6.03.2015r. brałem udział w Zgromadzeniu
Ogólnym Związku Miast Polskich, które odbyło się w Poznaniu. Zgromadzenie
to miało uroczysty charakter i było połączone z obchodami 25-lecia
samorządności. Zgromadzenie odbyło się na terenie Centrum Kongresowego
Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach Kongresu 25-lecia
samorządu terytorialnego. Wśród wielu znamienitych gości udział w Kongresie
wzięli również udział Prezydent oraz Premier RP. W porządku obrad znalazło
się miedzy innymi:
- sprawozdanie zarządu z działalności Związku w 2014 roku i w VI
kadencji,
- przyjęcia uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego z
zastosowaniem uproszczeń określonych przez ustawę o rachunkowości
dla jednostek mikro,
- sprawozdanie z wykonania budżetu i przedstawienie bilansu Związku za
rok 2014,
- dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania za rok 2014 i VI
kadencję, bilansu za rok 2014 oraz absolutorium dla ustępującego
Zarządu,
- rozpatrzenie projektu w sprawie zmian w Statucie,
- wybór spośród zgłoszonych kandydatur Prezesa związku a także Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.
Szczegółowy materiał informacyjny został zaprezentowany na stronie
internetowej ZMP pod adresem http.zmp.poznan.pl.
Informację tę składam w związku z ciążącym na mnie obowiązkiem jako
delegata do Związku Miast Polskich.

Do pkt. 6
Radny Robert Siejka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan
kontroli oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok (załączone do
protokołu).
Zgodnie ze Statutem i załącznikiem do Statutu, który stanowi Regulamin
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce, istnieje obowiązek aby Wysoka Rada
zatwierdziła zarówno roczny plan kontroli i plan pracy Komisji Rewizyjnej. Nie
będę odczytywał tego planu, ale każdy Radny wraz z porządkiem obrad
otrzymał w formie elektronicznej projekt tej uchwały, której załącznikami są
zarówno plan pracy jak i roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej.
Jeśli byłyby jakiekolwiek pytania radnych gotów jestem udzielić odpowiedzi.
Dziękuję bardzo.
Radni nie wnieśli uwag do przestawionych planów.
Przewodnicząca Joanna Winiarska
Mam taka propozycję; jeżeli nie usłyszę żadnych uwag, uznam, że rada Miasta
Kielce zatwierdziła plan pracy oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej rady
Miasta Kielce na rok 2016.
Uwag nie usłyszę, uważam iż plan pracy oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kielce na rok 2016 został zatwierdzony.
Przewodniczący Robert Siejka - wniosek formalny
Mam wątpliwości co do właściwości formy w jakiej został według Pani przyjęty
roczny plan kontroli i plan pracy Komisji rewizyjnej. Może się mylę, ale skoro
jest zapis mówiący o tym, że rada zatwierdza taki plan kontroli i plan pracy, to
powinna Pani Przewodnicząca poddać te oba plany pod głosowanie.
Stwierdzenie, że jeśli nie słyszę sprzeciwu, myślę, że to nie jest wystarczająca
forma. Jeśli się mylę, to proszę o opinie prawna w tym zakresie.
Radny Tomasz Bogucki
Pani Przewodnicząca, uważam, że wniosek jest zasadny, jeżeli chodzi o te
decyzje powinny być w formie uchwały podjęte.

Przewodnicząca Joanna Winiarska
Do tej pory było to podejmowane w ten sposób, ale jeżeli radni życzą sobie aby
to było w formie uchwały jak najbardziej przychylam się do wniosku Roberta
Siejki, i oczywiści, ja zapytałam czy są jakieś uwagi. Niemniej jednak aby
wszystko było jasne podejmiemy w formie głosowania, zatwierdzimy plan
kontroli i plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016. W tej formie jaką
zaproponowałam, mój poprzednik również przyjmował zarówno plan kontroli
jak i plan pracy Komisji Rewizyjnej, to tak na marginesie.
W związku w tym przechodzimy do głosowania.
I. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kielce na rok 2016.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce
na rok 2016.
II.Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Kielce na rok 2016.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na
rok 2016.

Do pkt. 7.1
Pan Wojciech Dudzie Dyrektor Wydziału Budżetu UM zarekomendował
projekty uchwał:
— zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2015-2030,

n
H

8

— zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2015 rok
Pozwólcie Państwo, że tradycyjnie przedstawię najpierw uchwałę
zmieniającą budżet na 2015 rok, po czym zaprezentuję projekt uchwały
dotyczący zmian w WPF.
Przedmiotowa uchwała zmieniająca budżet Miasta powoduje zmniejszenie
planu wydatków bieżących Miasta o kwotę 30.000 zł oraz zwiększa plan
wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł. Dokonuje zmian w zadaniach
inwestycyjnych rocznych w 2015r., oraz w limitach wydatków na wieloletnie
przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2015r., a także dokonuje zmian
w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Dokonuje także zmian w dotacjach podmiotowych i celowych. Deficyt
pozostaje na niezmienionym poziomie , w związku z tym proszę o uchwalenie
zmian zarówno w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Kielce na lata
2015-2030 oraz zmian w budżecie Miasta Kielce na rok 2015.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Joanna Winiarska
Proszę o przegłosowanie przedstawionych projektów uchwał..
I.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015-2030.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
-4

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVIII/329/2015 z dnia 29 grudnia
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2015-2030.
II.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok.

uchwałę

w

sprawie

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XII/330/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok.

Do pkt. 7.2
Pan Dyrektor Wojciech Dudzie zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wraz
z autopoprawką.
W związku z kontynuacją niektórych zadań, na które przydzielono środki
finansowe z budżetu Miasta Kielce w 2015r., a ostateczne ich wykorzystanie
nastąpi w I półroczu 2016r., proponuje się ustalić wykaz wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Ogólna kwota tych wydatków
wyniesie 7 756 521 zł, w tym wydatki bieżące l 793 036 zł, wydatki majątkowe
5 963 485 zł. W związku z powyższym proszę o przyjęcie wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wraz z autopoprawką.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVIII/331/2015 z dnia 29 grudnia
2015 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015.

10

Do pkt. 7.4a
Przewodnicząca Joanna Winiarska
Przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040.
Proszę Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Adamczyka o odczytanie Uchwały
I składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 20162040.
Radny Krzysztof Adamczyk Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce
odczytał Uchwałę Nr 116/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii
0 projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 20162040 Miasta Kielce (załączona do protokołu).

Do pkt. 7.5
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce
Sesja budżetowa to jest ten ważny moment w historii Miasta, gdzie
określamy co będzie w najbliższym roku i jakie pieniądze i jakie inwestycje,
jakie zadania, jaka będzie polityka nasza w stosunku do Miasta. Musimy, chcąc
zdefiniować to, co nas czeka w 2016 roku, to przede wszystkim to jest to budżet
przygotowujący nas do absorpcji pieniędzy unijnych w nowej perspektywie.
W 2016 roku nie przewidujemy, że te pieniądze będą uruchomione, z różnych
powodów. Za to w 2017 roku na pewno ten proces ruszy i musimy się do tego
przygotować. Jeżeli chodzi o przygotowanie to na pewno ważnymi elementami
jest wykonywanie dokumentacji, jak i zakupy nieruchomości, które pozwolą na
takie realizacje. Chciałbym odnieść się do dwóch rzeczy, które w tym budżecie
są i na pewno będą wywoływać emocje. Pierwsze to jest, jak co roku, KORONA
- przewidujemy podniesienie kapitału o 3,8 min zł, co spowoduje, że jesteśmy
w stanie na początku roku pokryć wszystkie zobowiązania tego Klubu, gdyż
rozmowy które trwają, a chciałbym potwierdzić, że trwają z trzema podmiotami,
każdy z tych podmiotów stawia warunek że jeżeli ma kupić Klub, czy w całości
czy w części, to on nie może być zadłużony. Więc to podniesienie kapitału
pozwoli na pokrycie tych zobowiązań, niektóre ciągną się już od lat, jak
1 również utrzymanie tego Klubu przez pierwsze miesiące, co da gwarancje
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również negocjacji. Jeszcze w ciągu najbliższego miesiąca, może półtorej
wydaje mi się, że te decyzje własnościowe powinny mieć swój finał. Drugi
temat, który może wywoływać emocje to jest wniosek Komisji Edukacji o to
żeby większe pieniądze przeznaczyć na inwestycje i remonty w szkołach.
Chciałbym Państwa poinformować, że w imię jakby odpowiedzialności za ten
budżet my nie jesteśmy w stanie zdefiniować wszystkich kosztów dotyczących
edukacji, dlatego że jesteśmy na starcie wielu działań reformatorskich
dotyczących edukacji. I jak wiemy z doświadczenia lepiej jest w czasie roku
budżetowego dodawać inwestycje czy zadania niż skreślać. Dlatego mam taką
propozycję, że będziemy to analizować i jeżeli nie będzie nas to kosztować tyle
ile przewidujemy, że mogą nas te reformy kosztować, będziemy podejmować
decyzje w ciągu roku o zadaniach związanych z remontami i inwestycjami
w szkołach. Właściwie tyle. Dziękuję bardzo.
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zaprezentowała (w formie
multimedialnej) założenia projektu budżetu na 2016 rok.
Pan Prezydent ogólnie scharakteryzował budżet Miasta na roku 2016,
który chcemy Państwu zaprezentować w liczbach. Ten rok 2016 jest
rzeczywiście takim przygotowującym do nowej perspektywy, ale jest rokiem
pełnym niewiadomych również, tak po stronie wydatków jak i dochodów ze
względu na to, ze jak państwo wiedzą czekamy na wiele zmian ustawowych,
które na pewno będą miały wpływ na to, co się będzie działo w budżetach
jednostek samorządu terytorialnego. Mamy tez nadzieję, jesteśmy optymistami,
że jeśli te zmiany miałby powodować ubytki po stronie dochodowej to za chwile
pojawia się również regulacje, które zrekompensują to, co będzie trzeba oddać
społeczeństwu.
PROJEKT BUDŻETU MIASTA KIELCE NA 2016 ROK

Kielce, grudzień 2015
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DOCHODY OGÓŁEM W LATACH 2014-2016
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WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2014-2016
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Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2016 rok

Dochody bieżące
"~957 7ŚTT72 ""

Dochody majątkowe
67Ói"9"l97
Wydatki ogółem
1 TÓ(f123 529

-

-

i

Wydatki bieżące
9l"9028"433

Wydatki m ajątkowe
18l"09«>096
l_

Nadwyżka dochodów
bieżących nad wydatkami
bieżącymi
_...
-g-g-yjj 339

Niedobór środków
budżetowych na wydatki
majątkowe
"i"l4"075"899"
Deficyt
-75'j5'2 560

Deficyt
75 152 560
m—im^^m^

B

Przychody
114 721 902

Kredyty długoterminowe
114 721 902

-

^
Rozchody

39 369 342

Spłata kredytów i pożyczek,
wykup obligacji
komunalnych
39 369 342
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DOCHODY OGÓŁEM W LATACH 2015 i 2016

Treść

Plan na dzień
29.12.2015r.

Projekt
na 2016 r.

Struktura
w 2016 r.

Dynamika
/3:2/

1

2

3

4

5

rr^

r r

1 098 141 726

1 024 770
969

100%

93,3%

l/ dochody bieżące

961 527 338

957 751 772

93,5%

99,6%

2/dochody
majątkowe

136 614 388

67 019 197

6,5%

49,1%

Dochody ogółem,

w tym:

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W LATACH 2015 i 2016

Źródła dochodów

1

Przewidywane
wykonanie na
dzień
31.12.2015r.

Projekt
na2016r.

Struktura
w2016r.

Dynamika
/3:2/

2

3

4

5

961 527 338

957751772

100,0%

99,6%

557 001 693

570 239 323

59,5%

102,4%

239 793 609

247823040

25,9%

103,3%

96 750 000

104 200 000

10,9%

107,7%

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej

36 000 000

39 000 000

4,1%

108,3%

- opłaty z tytułu
komunalnymi

30 000 000

31 000 000

3,2%

103,3%

- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych
i użytkowych

26 875 000

27 000 000

2,8%

100,5%

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców
Domach Pomocy Społecznej

16 459 844

16 500 974

1,7%

100,2%

-zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT

21 365 093

15 018 400

1,6%

70,3%

- podatek od czynności cywilnoprawnych

10 894 360

11 500 000

1,2%

105,6%

Dochody bieżące

w tym:
a/ dochody własne
w tym m.in.:
- udziały w podatku
fizycznych i prawnych

dochodowym

od osób

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i
prawnych

gospodarowania

odpadami

w
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- wpływy z dochodów uzyskiwanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji,
w tym. ntin.
sprzedaż biletów na basen, saunę lodowisko,
wynajem pomieszczeń i hal sportowych

6311556

- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy
prawa na rzecz województwa
świętokrzyskiego
prawa wlasności nieruchomości

6 000 000

Źródła dochodów

1

6 675 000

0,7%

105,8%

Przewidywane
wykonanie na
dzień
31.12.2015r.

Projekt
na2016r.

Struktura
w2016r.

Dynamika
/3:2/

2

3

4

5

- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych

5 500 000

7100000

0,7%

129,1%

podatek od środków transportowych od
osób fizycznych
i prawnych

5 400 000

5 100 000

0,5%

94,4%

- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych

1 000 000

6 100 000

0,6%

610,0%

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

4314000

4 200 000

0,4%

97,4%

- opłata skarbowa

4 350 000

3 200 000

0,3%

73,6%

- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów,
dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych,
legitymacji
dla instruktorów oraz druki praw
jazdy
krajowych
i międzynarodowych

4 000 000

3 500 000

0,4%

87,5%

- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku
KPT, przy uL Olszewskiego

2 830 000

4 384 000

- wpływy za posiłki
Kuchnię Cateringową

3192244

3690348

0,4%

115,6%

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

3 800 000

4 000 000

0,4%

105,3%

- opłata za zajęcie pasa drogowego

2 980 000

3 000 000

0,3%

100,7%

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

2 400 000

1 610 000

0,2%

67,1%

- wpływy z dzierżawy terenu

1 700 000

1 700 000

0,2%

100,0%

- podatek od spadków i darowizn

1 500 000

1 500 000

0,2%

100,0%

- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane
przez przedszkola publiczne

1 132 992

1 099 511

0,1%

97,0%

- czynsz za wynajem pomieszczeń

wydane przez

Miejską
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Źródła dochodów

1

Przewidywane
wykonanie na
dzień
31.12.2015r.

Projekt
na 2016r.

Struktura
w2016r.

Dynamika
/3:2/

2

3

4

5

246 634 881

253 415 399

26,5%

102,7%

c/ część równoważąca subwencji ogólnej

10 143 375

10 504 157

1,1%

103,6%

d/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
własne

50 138 252

30 518 828

3,2%

60,9%

e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
zlecone ustawami

82 086 950

81 999 481

8,6%

100,4%

f/ dotacje celowe na zadania realizowane na
podstawie porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego

6 423 933

6598311

0,7%

102,7%

g/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
realizowane na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej

189 485

127 000

0,0%

67,0%

h/ płatności w ramach środków europejskich
oraz dotacje z budżetu państwa na programy
finansowane z udziałem środków europejskich

7 292 729

3 179 658

0,4%

43,6%

25000

0

0,0%

0,0%

122 000

0

0,0%

0,0%

1 469 040

1 169 615

0,1%

79,6%

b/ część oświatowa subwencji ogólnej

i/ dotacje celowe otrzymane
celowych na zadania własne

z

funduszy

j/ środki na zadania realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
k/ środki ze źródeł pozabudżetowych

Źródła dochodów

1

Przewidywane
wykonanie na
dzień
31.12.2015r.

Projekt
na2016r.

Struktura
w2016r.

Dynamika

2

3

4

5

13:21

136614388

67019 197

100,0%

49,1%

17 749 559

21 850 500

32,6%

123,1%

- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S. A.

6 000 000

6 000 000

9,0%

100,0%

wpływy
ze
komunalnych

4 000 000

6 000 000

9,0%

150,0%

- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych

3 000 000

3 000 000

4,5%

100,0%

- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych

2 700 000

3 000 000

4,5%

111,1%

Dochody majątkowe

w tym:
a/ dochody własne
w tym m.in.:

sprzedaży

nieruchomości
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- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy
prawa na rzecz województwa
świętokrzyskiego
prawa własności nieruchomości

3 000 000

b/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
własne

1 541 842

c / dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
zlecone ustawami
d/ płatności w ramach środków europejskich
oraz dotacje z budżetu państwa na programy
finansowane z udziałem środków europejskich
e/ dotacje celowe otrzymane
celowych na zadania własne

z

funduszy

f/ środki ze źródeł pozabudżetowych

4 774 600

7,1%

309,7%

1 404 600

450 000

0,8%

32,0%

110246943

36 678 597

54,7%

33,3%

130 000

0

5 541 444

3 265 500

4,9%

58,9%

2 187 000

800 000

1,2%

*

w tym, m.in.
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej na
dofinansowanie
zadania
pn.
"Program
Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta
Kielce - etap I i II"

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM - 1.100.123.529 zł
181.095.096 zł
16%

919.028.433 zł
84%

• Wydatki majątkowe
• Wydatki bieżące
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WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE W LATACH 2015 i 2016

Wydatki

1

Przewidywane
wykonanie na
dzień
31.12.2015r.

Projekt na
2016r.

Struktura
w2016r.

Dynamika
/3:2/

2

3

4

5

919261025

919028433

100,0%

100,0%

336 033 840

339 271 279

36,9%

101,0%

- szkoły podstawowe

69 543 851

72 845 128

7,9%

104,7%

- szkoły zawodowe

57801341

54 150 432

5,9%

93,7%

- gimnazja

41 460 735

40657847

4,4%

98,1%

- przedszkola

41 791 361

41 605 510

4,5%

99,6%

- licea ogólnokształcące

41428617

40 604 827

4,4%

98,0%

- świetlice i stołówki szkolne i przedszkolne

17146640

18244286

2,0%

106,4%

217368247

196 096 259

21,3%

90,2%

37478109

30 808 956

3,4%

82,2%

w tym finansowane z budżetu Miasta

31 410 391

25627815

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe z
ubezpieczenia
społecznego

47225536

51 142 139

5,6%

108,3%

2 281 244

2416327

10291 110

5 994 199

0,7%

58,2%

2 120 640

2 171 400

24 822 623

23 614 672

2,6%

95,1%

21 046 027

21 815 757

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM

w tym m.in.
l/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna
opieka wychowawcza
w tym m.in.:

21 pomoc i polityka społeczna
w tym m.in.:
- domy pomocy społecznej

w tym finansowane z budżetu Miasta
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym finansowane z budżetu Miasta
- ośrodki pomocy społecznej
w tym finansowane z budżetu Miasta
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Przewidywane
wykonanie na
dzień
31.12.2015r.

Wydatki

1

O

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
opiekuńcze

usługi

Projekt na
2016r.

Struktura w
2016r.

Dynamika
13-21

3

4

5
1,4%

81,6%

1,1%

102,6%

1,7%

95,9%

150 000

0,0%

100,0%

101 745 153

102 325 483

11,1%

100,6%

-działalność Zarządu Transportu Miejskiego

81 906 610

84 290 505

9,2%

102,9%

- działalność Miejskiego Zarządu Dróg

19 740 314

18 030 966

2,0%

91,3%

4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50 344 037

57 891 500

6,3%

115,0%

5/ administracja publiczna

59 053 198

62 876 429

6,8%

106,5%

6/ kultura fizyczna

19 358 385

20 493 039

2,2%

105,9%

16 838 000

18 193 039

2,0%

108,0%

11 gospodarka mieszkaniowa

31 065 285

31 109 389

3,4%

100,1%

8/ działalność usługowa

14 453 690

18 974 870

2,1%

131,3%

- Geopark Kielce

2 646 442

2 937 293

0,3%

110,8%

- Kielecki Park Technologiczny

3 858 466

6 422 000

0,7%

166,4%

w tym finansowane z budżetu Miasta
-

żłobki

w tym finansowane 2 budżetu Miasta
- realizacja Rządowego programu
państwa w zakresie dożywiania "

"Pomoc

w tym finansowane z budżetu Miasta
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej
3/ transport i łączność

15 412 114

12581172

12 833 648

11 547400

9 730 528

9 986 133

9 083 715

9 986 133

16 268 785

15 608 142

3 265 757

6 769 406

150 000

w tym m. i n.:

w tym działalność
Sportu i Rekreacji

dla Miejskiego

Ośrodka

w tym m in. na działalność:
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Wydatki

1
97 kultura
narodowego

i

ochrona

dziedzictwa

Przewidywane
wykonanie na
dzień
31.12.2015r.

Projekt
na2016r.

Struktura w
2016r.

Dynamika
73:27

2

3

4

5

24 308 417

24 024 686

2,6%

98,8%

20 758 642

20 672 810

2,2%

99,6%

107 koszty obsługi długu (bez poręczeń)

15676843

17 300 000

1,9%

110,4%

117 ochrona zdrowia

14 995 677

14 300 698

1,6%

95,4%

realizacja
Gminnego
Programu
Profilaktyki
Przeciwdziałania
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Narkomanii (bez dotacji
dla Centrum Integracji Społecznej)

4 292 000

4 050 000

0,4%

94,4%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za
osoby
nie
objęte
ubezpieczeniem
zdrowotnym

6 956 697

6 480 698

0,7%

93,2%

- finansowanie
zdrowotnej

2 758 000

2 800 000

0,3%

101,5%

25 956 104

27 473 706

3,0%

105,8%

16683217

17275606

7,9%

103,6%

- Komenda Straty Miejskiej

6 643 887

7239100

0,8%

109,0%

137 różne rozliczenia

5 705 552

6 671 643

0,7%

116,9%

w tym dotacje dla instytucji kultury

w tym m.in:

programów

polityki

127 bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

w tym:
- Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej
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Wydatki majątkowe 181.095.096 zł
17 000 000 zł
9,4%

200 000 zł
0,1%
68 556 750 zł
37,8%

40 356 309 zł
22,3%

54 982 037 atł _
30,4%
* wydatki inwestycyjne roczne
* pozostałe przedsięwzięcia majątkowe
przedsięwzięcia majątkowe z udziałem środków U E
* wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
* dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

Finansowanie inwestycji: 181095 096 zł
j Dotacje celowe z budżetu
!
państwa;
!
5224600; 2,9%
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Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2016 r.
Nazwa

Planowany stan
zadłużenia na dzień
31. 12.2015 r.

Planowane
kredyty w 20 16
r.

Planowana spłata
w 2016 r.

Planowany stan
zadłużenia nadzień
31. 12.2016 r.

1

2

3

4

5

Kredyty

577 969 956,60

114721902,00

35 645 641,00

657 046 217,60

Pożyczki

2 998 732,00

-

1 723 701,00

1 275 031,00

Obligacje

84 134 000,00

-

2 000 000,00

82 134 000,00

RAZEM

665 102 688,60

39 369 342,00

740 455 248,60

114721902,00

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o
finansach publicznych
(R+0/D)n<l/3n(Dbn.1+Smn_rWbn.O/Dn.1+(Dbn.2+Smn.2-Wbn.2)/Dn.2+(Dbn.3+Smn.3-Wbn.3)/Dn.3^

I.
L.p.

Wyszczególnienie

1

dochody bieżące

2

dochody
majątku

3

2014

2015

2013

960 884 837,00

941 919 139,00

910020417,00

17 675 700,00

10 847 328,00

11935047,00

wydatki bieżące

914253871,00

889355631,00

848 957 435,00

4

Razem (1+2-3)

64306666,00

63410836,00

72998029,00

5

dochody ogółem

6

4:5

I

ze

sprzedaży

1 108 309 374,00

1 056 242 233,00

1 025474412,00

0,058

0,060

0,071

-O, 060-r- 0,071) = 6,31%
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II.
RATY + ODSETKI
DOCHODY OGÓŁEM

ROK 20 16
raty

odsetki

dochody ogółem

39 369 342

17 300 000

1 024 770 969

39 369 342 H- 17 300 000

~~"~~~ l 024770969

= 5,

5,53 % < 6,31 %
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2040
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE

A

/.

Póz.

Nazwa Przedsięwzięcia

Łączna nakłady
finansowe

(D

(2)

(3)

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:

(4)

3 729 821 505

329 079 720

- bieżące

2280339224

233 741 374

- majątkowe

1449482281

95338346

1 240 191 495

43 880 148

9 154 282

3 523 839

1 231037213

40356309

2 489 630 010

285 199572

2 271 184 942

230217535

218 445 068

54 982 037

Programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w
art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.
- bieżące
- majątkowe

2,

Planowane
nakłady
finansowe
w 2016 r.

Pozostałe programy, projekty lub zadania
- bieżące
- majątkowe
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Ten projekt jest projektem bardzo odpowiedzialnym i bardzo dyscyplinującym
wszystkich nas do tego żeby był wykonany. Bardzo proszę o uchwalenie
proponowanych wszystkich wielkości w budżecie na 2016 rok.
Dziękuję za uwagę

Do pkt. 7. 5a
Radny Dawid Kędziora Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce odczytał
Uchwałę Nr 115/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie opinii o projekcie budżetu
Miasta Kielce na 2016 rok oraz Uchwałę Nr 116/2015 I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie
uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2016 rok (załączone do protokołu).

Do pkt. 7. 5b
Radny Marcin Chłodnicki Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miasta
Kielce przedstawił opinię Komisji na temat przedłożonych uchwał.
Po długich dyskusjach i oczywiście w drodze głosowania Komisja
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej
i również Wieloletnią Prognozę Finansową. Korzystając z okazji chciałbym
dodać, że w imieniu całej Komisji bardzo serdecznie dziękuję Pani Skarbnik za
dobrą współpracę w mijającym roku. Dziękuję.
Przewodnicząca Joanna Winiarska
Przechodzimy do debaty. Mam propozycję, aby wystąpienia indywidualne były
pięciominutowe. Czy wyrażają Państwo zgodę.
Uwag nie zgłoszono

Do pkt. 7. 5c
Radna Agata Wojda Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej RP Rady Miasta Kielce
Budżet określa cele i priorytety w zarządzaniu miastem. Powinien
zaspokajać podstawowe potrzeby, zabezpieczać realizację zadań własnych
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miasta ale przede wszystkim powinien zawierać narzędzia kreowania
pozytywnych rozwiązań, określać kierunki rozwoju i wzmacniać zaangażowanie
mieszkańców w sprawy miasta. Powinien dawać obywatelom poczucie
współdecydowania. Konstrukcja budżetu odzwierciedla nie tylko umiejętność
skutecznego bilansowania wpływów i wydatków ale też poziom
odpowiedzialności rządzących i ich zdolność wsłuchiwania się w oczekiwania
kielczan.
Kilka razy do roku mamy okazję poznać społeczny głos na przykład w
sprawie finansowania przez samorząd sportu zawodowego w Kielcach. Mam na
myśli oczywiści Spółkę Korona Kielce. Panie Prezydencie daje nam Pan tą
szansę sukcesywnie i konsekwentnie prosząc radnych o dosypywanie do „worka
bez dna". Konsekwentnie mimo zapowiedzi choćby ze stycznia tego roku, że to
ostatnie pieniądze dla Korony. Konsekwentnie karmi nas Pan obietnicami
o poszukiwaniu sponsorów. Do tej pory są to wirtualni sponsorzy i tak naprawdę
nigdy nie dostaliśmy konkretnych informacji o konkretnych rozmowach.
Po raz kolejny patrzy Pan z fałszywym optymizmem w przyszłość, a świadczy
o tym chociażby fakt, że w budżecie na 2016 rok zapisany jest wpływ ze
sprzedaży udziałów w Spółce w wysokości 6 min zł. Nie po raz pierwszy taki
zapis się znajduje i on nigdy nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.
W naszym przekonaniu, i pokazuje to praktyka, są to wirtualne pieniądze.
W tym roku to ponownie 6 min pobożnych życzeń Pana Prezydenta. Panie
Prezydencie, mamy takie wrażenie, że albo nie chcecie Państwo sprzedać tej
Spółki, bo to jest taka fajna zabawka dla dużych chłopców. A jak się okazało,
w tym takim czarnym okresie dla Korony Kielce, także sposób dla niektórych na
spory dochód. Albo, Panie Prezydencie, to jest dowód na niezaradność
podległych Prezydentowi służb, którym Pan zlecił wykonie tego procesu. Efekt?
Dziś będziemy podejmować decyzję czy to tego worka dosypać kolejne prawie
4 min zł. Pozostawiam tę kwestię Państwa sumieniu, jaką decyzję w tym
zakresie podejmiecie, mimo iż stanowi to niewielki udział przyszłorocznego
budżetu.
Niewiele ponad miesiąc temu decydowaliśmy o podwyżce podatków od
nieruchomości. Klub Radnych PO nie poparł tej zmiany. Nie ze względu na
stawki. Zgadzamy się, że te nie były w kontekście innych samorządów w Polsce
wysokie. Powiedzieliśmy NIE bo naszym zdaniem nie ma w Kielcach wizji
wykorzystania podatków, jako ważnego narzędzia kreowania pożądanych
zjawisk. Dla Pana Prezydenta i jego służb to tylko sposób na zasypywanie
budżetowych dziur. A tak naprawdę to najpotężniejsze narzędzie w rękach
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samorządów. Systemem podatkowym można pokazać, w którym kierunku ma
rozwijać się miasto, jakie obszary aktywności wspierać. Państwa propozycja,
zapisana w budżecie na 2016 rok pokazuje, że w Waszym przekonaniu miasto
będzie się zwijać, społecznie, gospodarczo zanikać, a żeby ten proces hamować
będziecie sięgać do kieszeni mieszkańców. To także negatywny sygnał dla
przedsiębiorców, którzy co wiadomo nie od dziś, nie są dla Prezydenta
partnerem. Panie Prezydencie! Chwali się Pan osiągnięciami Kieleckiego Parku
Technologicznego. Zauważamy je i doceniamy. Wielokrotnie gratulowaliśmy
Panu Dyrektorowi Mazurkiewiczowi tego, co się dzieje w tej części Miasta.
Z nadzieją patrzymy na to, co będzie się działo w kontekście planów powstania
centrum kształcenia ustawicznego. Doceniamy i chwalimy wtedy, kiedy trzeba.
Ale zauważamy też negatywne zjawiska. Mamy świadomość, że lokatorzy
Parku to w dużej mierze przedsiębiorcy, którzy zamknęli swoje biznesy
w innych częściach miasta. Niech Pan nie pozwoli żeby KPT stał się listkiem
figowym, który ma przykryć problemy gospodarcze miasta.
Nie od dziś widomo, że realnym problemem Kielc staje się wyludnianie
miasta. To w prostym przełożeniu realne zmniejszenie wpływów do budżetu.
Ale co dziś proponujemy mieszkańcom peryferyjnych dzielnic Kielc? Niestety
od kilku lat bardzo niewiele. Konstrukcją wydatków majątkowych i określeniem
priorytetów inwestycyjnych pokazujemy im, że są kielczanami drugiej kategorii.
Dziś mieszka im się gorzej niż sąsiadom z ościennych gmin. Niestety
przyszłoroczny budżet niewiele poprawi ich sytuację. Nadal będą mieli klepiska
zamiast dróg.
Miasto od kilku lat skupia się na ogólnomiejskich inwestycjach.
Rozumiemy, że to infrastruktura drogowa, która służy wszystkim mieszkańcom.
Duży wpływ ma na to także chęć skutecznej absorpcji środków unijnych.
Z drugiej strony to powoduje, że dziesiątki kielczan lobbując za swoim
lokalnym interesem odchodzą z kwitkiem. Od lat odpowiedzią dla nich jest
konieczność założenia inicjatywy lokalnej. Korzystają z niej jednak stosunkowo
lepiej sytuowani i Ci dobrze zorganizowani. Zauważamy i doceniamy, że
w przyszłorocznym budżecie prawie 2,5 min zł przeznaczono na realizację
drogowych inicjatyw lokalnych, ale apelujemy do Pana Prezydenta o możliwość
większego wsparcia aktywnych kielczan. Warto docenić zaangażowanie
mieszkańców, pokazać im, że władza może być partnerem. Warto przygotować
rozwiązania wsparcia tych, którzy latami czekają na inwestycję w swoim
najbliższym sąsiedztwie. Ta kwota powinna być kilkakrotnie wyższa.
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Panie Prezydencie, wspomniał Pan dziś na początku swojego wystąpienia o tych
sławetnych już inwestycjach w oświatę. Panie Prezydencie, dla nas to jest taki
realny, namacalny dowód na to jak, nie tylko pojedynczy radni mają wpływ na
kształt uchwały budżetowej, ale nawet cała Komisja, jak w przypadku Komisji
Edukacji i Sportu. Komisja Edukacji i Sportu wystąpiła z wnioskiem o wpisanie
do budżetu na 2016 rok kilkunastu inwestycji oświatowych, które uzyskały duże
społeczne poparcie w głosowaniu nad budżetem obywatelskim. To między
innymi hala przy I LO i hala przy V LO, boisko przy Zespole Szkół
Ekonomicznych im. Oskara Langego, łącznie 11 inwestycji. Mało tego, Szef
Komisji dostał od Pana Prezydenta Syguta pozytywną odpowiedź, że te
inwestycje znajdą swoje odzwierciedlenie w budżecie na 2016 rok. Panie
Prezydencie, i to pokazuje to partnerstwo. Żadna z tych inwestycji tam się nie
znalazła, l dziś, owszem, składa Pan z tego miejsca deklaracje, że w toku zmian
budżetowych 2016 roku i możliwości, być może niektóre z nich się znajdą.
Panie Prezydencie, nie tak wygląda dotrzymywanie obietnic i dotrzymywanie
słowa? Nie mówię, że nie znalazła się tam realizacja całości inwestycji, nawet
zapisy na dokumentację projektową.
Chciałabym zwrócić uwagę na jedną, w kontekście całości budżetu,
bardzo skromną pozycję, l min zł na wykup gruntów pod Port Lotniczy Obice.
Od 2008 roku na ten cel miasto wydało ponad 20 min zł. Czy było warto
kosztem tych wszystkich niewyremontowanych dróg i nieuzbrojonych terenów?
Dąbrowa II czeka od 2004 roku. Panie Prezydencie w najbliższych miesiącach
jako Klub Radnych PO wystąpimy do Pana o pełną informację o planach
w zakresie realizacji tej inwestycji. Mamy bowiem przekonanie, że z ambitnej
koncepcji, pozostała tylko nierealna wizja topiąca pieniądze podatników. Nie
możemy udawać, że nie docierają do nas informacje o tym, co dzieje się na
rynku regionalnych portów lotniczych. Chcemy żeby zaczął Pan trafnie
analizować rzeczywistość, a nie szukać wyimaginowanych wrogów, przeszkód,
które nie pozwalają Panu zrealizować tej inwestycji. Będziemy, Panie
Prezydencie, gorąco apelować o rzetelną dyskusję na ten temat.
W budżecie na 2016 rok ze smutkiem zauważamy, że znów nie znaleźliśmy
narządzi, które integrowałyby środki na kompleksową promocję miasta Kielce.
Promocja Kielc i ta gospodarcza, i ta turystyczna, i ta społeczna to nie tylko
wydawanie folderów czy wycieczka do Chin. Promocja miasta to praca nad
klimatem miejsca, to wieloaspektowe przedsięwzięcie, którego, mamy
świadomość, że Pan nie rozumie. Kilka lat temu się nie udało, z różnych
względów, Pan się na tę trochę nieudaną próbę trochę obraził i dziś nie chce
i r\
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ponieść tego ryzyka ponownie. Niejednokrotnie Pan mówił, że promocja to
pakowanie pieniędzy do kieszeni właścicieli firm reklamowych. I patrząc na 800
tyś. do kieszeni Korony Kielce to mam ogromną obawę, że Pan nawet wierzy
w tą opinię niejednokrotnie przez pana wyrażaną.
Panie Prezydencie! Dostrzegamy poprawną konstrukcję przyszłorocznego
budżetu. Mamy świadomość pozytywnej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej i dostrzegamy także jego kilka jasnych punktów. Pozwolicie
Państwo, że zwrócę uwagę na kilka z nich.
Bardzo nas cieszy, że w budżecie na 2016 rok znalazły się środki na
realizację wszystkich zwycięskich projektów z budżetu obywatelskiego.
Dziękujemy, że zdecydował się Pan kontynuować tę ideę także w przyszłym
roku. I bardzo dziękujemy, że w końcu od 3 lat po raz pierwszy trwają
konsultacje co do kształtu tego projektu. Jest powołana Komisja, w końcu Radni
mogą wnieść swoje realne poprawki do regulaminu. Mam nadzieję, że ten, na
którym nam szczególnie zależy mówiący o ogólnodostępności projektów także
znajdzie swoje odzwierciedlenie w przyszłorocznym Regulaminie. Apelujemy
do Pana, aby budżet obywatelski nie przestawał być z roku na rok mniej
obywatelski.
Z zadowoleniem i uznaniem obserwujemy jak zmienia się system
komunikacji publicznej w Kielcach. Oczywiście nie mówię o sławetnych
przystankach, ale o tym co czeka nas w przyszłości. Z tej perspektywy bardzo
nas cieszą kolejne inwestycje m.in. w system koralikowy, doposażenie
autobusów, zakup automatów do sprzedaży biletów czy zakup tablic
elektronicznych. Mamy nadzieję, że to kolejny krok w tworzeniu zalążków
„smart city" i miasta naprawdę przyjaznego mieszkańcom. Z niecierpliwością
i nadzieją oczekujemy także rozwoju systemu karty miejskiej. W tym punkcie
chciałabym jeszcze raz serdecznie podziękować Panu i Zarządowi Transportu
Miejskiego za otwartość na naszą inicjatywę przyznania honorowym
krwiodawcom 30 dni bezpłatnych przejazdów.
Panie Prezydencie, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej nie
wprowadził dyscypliny w głosowaniu nad uchwałą budżetową, każdy
z Radnych zagłosuje zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniem. Dziękuję.
Radny Dawid Kędziora w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa
Ludowego Rady Miasta Kielce
Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowna Rado !
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Jesteśmy tu dzisiaj aby zadecydować o podjęciu lub odrzuceniu
proponowanej uchwały budżetowej Miasta Kielce na rok 2016. Przedłożony
projekt został już zaopiniowany przez RIO oraz właściwą komisję Rady Miasta.
Wszyscy mamy świadomość, że nadchodząca perspektywa finansowa nie będzie
łatwa dlatego wypracowanie kompromisu wymaga wzajemnego zrozumienia,
tak aby po głosowaniu nie pozostać w przeświadczeniu przyjęcia autorytatywnie
narzuconych priorytetów. Zważywszy na fakt, że gotowy projekt budżetu został
przedłożony Wysokiej Radzie jedynie celem akceptacji, biorąc udział
w dyskusji liczymy na zrozumienie i konstruktywną refleksję, a nie wzajemne
ataki i podsycanie emocji.
Dyskutowany swoisty plan rozwoju naszego miasta ma wiele dobrych
rozwiązań, które bez wątpienia zasługują na pochwałę. Jednak oceniając go
w kontekście minionych perspektyw oraz prognoz na przyszłe lata można
zaobserwować niepokojące tendencje. Przykładowo deficyt w roku 2016
względem roku ubiegłego wzrośnie o blisko 7,5 min, a wyższy niż w roku
ubiegłym poziom spłaty zobowiązań w całości zostanie pokryty z nowych
kredytów, kredyty długoterminowe wzrosną o kwotę 35,705 min do
niebagatelnych 114 721 min, względem roku ubiegłego. Te oraz inne argumenty
mogą świadczyć o tendencji dalszego zwiększania zadłużania miasta, a jak
wiemy planowane zadłużenie tylko na koniec br. pierwotnie miało wynieść
669.854.192 zł, a przekroczono je blisko o 8,5 min. To i tak niewiele, bo
planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie już 773 602 008 zł. Mimo
licznie zgłaszanych próśb o przygotowanie strategii zarządzania długiem, nie
odnajdujemy ani samego dokumentu ani też rozwiązań zmierzających do
powstrzymania niebezpiecznego trendu. Choć przygotowany projekt budżetu od
strony technicznej w tak trudnych warunkach zewnętrznych zasługuje na duże
uznanie, to musimy pamiętać, że kompetencje Wysokiej Rady nie ograniczają
się, jak w przypadku RIO, wyłącznie do oceny legalności złożonego projektu.
Ocenie nie może umknąć racjonalność i celowość poszczególnych jego
elementów. A tutaj również pojawiają się pewne pytania. Dlaczego miasto w tak
niepewnej perspektywie zwiększa wydatki na promocję do 3,8 min (1,7 min
w roku 2015), dlaczego otrzymujemy propozycje zwiększenia wydatków na
utrzymanie zieleni w kwocie 4,945 min (450 tyś w 2015 !), czemu zwiększamy
wydatki na oczyszczanie miasta do kwoty 9,707 min (5,926mln 2015)? Czy
możemy porównać ponad 11-krotny liczony w milionach wzrost wydatków na
zieleń przy niewielkim wzroście bo 6,58% wydatków na edukację, czy te oraz
inne przykłady naprawdę znajdują racjonalne i adekwatne uzasadnienia? Czy
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możemy w świetle tego zaprzeczyć, że miasto nie dba o zrównoważony rozwój
wszystkich dziedzin?
Tak jak 29.12.2014 zastanawialiśmy się, czy proponowany budżet jest
dobry dla naszego miasta, czy ma charakter społeczny, uwzględniający
oczekiwania mieszkańców, czy jest budżetem inwestycyjnym oraz czy dba
0 zrównoważony rozwój, tak dzisiaj odpowiedź na te pytania nie jest w naszej
ocenie jednoznaczna. Wsłuchując się w głos mieszkańców, jako Radni,
składaliśmy wiele interpelacji, wniosków oraz rozmawialiśmy o priorytetach.
Wiedząc, że dochody Miasta są w bardzo ciężkiej sytuacji, a potrzeb przybywa
poparliśmy zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości, licząc, że większe
obciążenia głównie przewidziane dla marketów wielkopowierzchniowych zasilą
budżet na tyle aby część z naszych propozycji znalazła swoje odzwierciedlenie
w perspektywie budżetowej na rok 2016. Niestety ani zwiększenie udziału
wydatków na oświatę do min. 10%, gdzie wiemy, że brakuje nam hal przy
szkołach, sal gimnastycznych, a środki przeznaczane na wychowanie
przedszkolne daleko odbiegają od oczekiwań, brak środków dla mniejszych
klubów sportowych, a także brak wypracowania zasad adekwatnego
dysponowanie nimi, brak właściwej alokacji oraz przeznaczenia środków na
infrastrukturę gorzej zurbanizowanych części miasta, przykładowo Pakosz
Cegielnia, bezsensowne brnięcie w konflikty z mieszkańcami, co przekłada się
na duże koszty postępowań oraz wypłaty odszkodowań, wręcz siłowe
forsowanie inwestycji niechcianych przez mieszkańców (ul. Sukowska,
południowa obwodnica Kielc) unikanie podjęcia dialogu z kieleckimi
przedsiębiorcami w sprawie ożywienia centrum - choćby przez przyjęcie 0,5h
darmowej strefy parkowania, udostępnienie bus pasów dla jednośladów,
chybione inwestycje takie jak np. Projekt Lotnisko Obice, nieadekwatne do
potrzeb środki na budownictwo socjalne i komunalne -to tylko nieliczne
z pominiętych kwestii.
W naszej ocenie błędem jest też unikanie dyskusji na temat przyszłości
spółki Korona S.A, gdzie można odnieść wrażenie, że żaden z postulatów
również nie został spełniony. Gdzie w ocenie wielu wieloletnie niegospodarne
1 niecelowe zarządzanie klubem prowadzi do jego likwidacji lub w najlepszym
przypadku do zbycia. Zmniejszone finansowanie spółki do kwoty 3,8 min
(poprzez wykup akcji) oraz planowe zbycie za kwotę 6mln, to zaledwie różnica
2,2 min. Sumując poniesione w ubiegłych latach wydatki nie znajdziemy tu
ekonomicznego uzasadnienia. Jesteśmy Kielczanami więc warto walczyć
o symbol. Ale właśnie tu i przy okazji budżetu na rok kolejny powinniśmy
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precyzyjnie określić potrzeby klubu, perspektywę na przyszłość oraz co
najważniejsze zamiary Pana Prezydenta. Mimo licznych wniosków brak
wyłączenia tej kwestii do autopoprawki zabiera taką możliwość i wzmacnia
argument autorytatywnego narzucania Radzie rozwiązań przy jednoczesnym
braku chęci do konstruktywnej dyskusji. Niespełnienie któregokolwiek z bardzo
trudnych do spełnienia warunków finansowych może w perspektywie
nadchodzących lat spowodować nieocenione w skutkach problemy finansowe.
Złożone propozycje w naszej ocenie przy tak dużym ryzyku nie spełniają
podstawowych oczekiwań mieszkańców. Proponowana perspektywa już na
koniec 2017 roku spowoduje wzrost zadłużenia w stosunku do grudnia 2015
0 kolejne 202,89 min i wyniesie rekordowy poziom 881 215 822,00 zł.
W odniesieniu do wyżej wymienionych argumentów jako Klub nie możemy
poprzeć w tym kształcie złożonych propozycji.
Radny Witold Borowiec Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie
Samorządowe Wojciech Lubawski Rady Miasta Kielce
Projekt Budżetu Miasta Kielce na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą
Finansową i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
oraz naszych klubowych wystąpień za chwilę zostanie poddany najważniejszej
ocenie, jaką jest podjęcie uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia
budżetu na 2016 rok.
Tradycyjnie już od wielu lat służby finansowe przedstawiają nam
profesjonalnie, a jednocześnie bardzo przejrzyście najważniejsze elementy tego
budżetu w formie ciekawej prezentacji.
W projekcie budżetu miasta na 2016 rok widać przewijającą się troskę
władz miasta o utrzymanie płynności finansowej oraz wiarygodności
1 odpowiedzialności z przyjętych założeń.
Budżet miasta zależy wprost od rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, jest
w nim jednak wiele miejsca dla własnej analizy, polityki i przemyśleń.
Aby ogólnie scharakteryzować projekt budżetu na 2016 rok dla Naszego
Miasta wystarczyłoby zwrócić uwagę na to, że jest:
po pierwsze: kontynuacją programów racjonalizacji wydatków,
po drugie: utrzymuje wskaźniki zadłużenia na bezpiecznym poziomie,
po trzecie: zapewnia dobrą płynność finansową miasta.
po czwarte: przygotowuje miasto przede wszystkim do efektywnego
pozyskiwania środków unijnych z nowej perspektywy na lata 2014 -2020.
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W tym miejscu przejdę do krótkiej analizy dochodów i wydatków
budżetowych.
Dochody bieżące ogółem zaplanowane są na poziomie porównywalnym
z ich wykonaniem w 2015 roku. Analiza przyjętych źródeł tych dochodów
wskazuje na wiele różnic w ich wielkościach w okresie porównawczym.
Rosną dochody w podatkach od nieruchomości, udziały we wpływach
podatku dochodowego, ale maleją dochody zaplanowane z tytułu zwrotu
podatku VAT, czy też z opłaty skarbowej. Dochody majątkowe są dużo niższe
od przewidywanego wykonania, bo aż o 59%.
Dużym nadużyciem byłaby krytyka tego faktu z prostej przyczyny, że
poprzednie dochody majątkowe związane były w dużej części z płatnościami ze
środków unijnych oraz refundacją wydatków z realizacji zadań unijnych.
Inne źródła dochodów majątkowych pozostają na porównywalnym
poziomie.
Podsumowując dochody ogółem zaplanowane na 2016 rok są z przyczyn
wymienionych przy analizie dochodów majątkowych niższe od wykonania
w 2015 roku o ponad 70 milionów złotych.
Jeżeli chodzi o wydatki ogółem to są również zaplanowane na niższym
poziomie od przewidzianych wydatków w 2015 roku, o ponad 140 min. zł.
W strukturze wydatków, o których mowa, wydatki majątkowe po raz
pierwszy od kilku lat zajmują jedynie 16 %, co oznacza, że 84 % w tej skali to
wydatki bieżące ogółem, które są zaplanowane na poziomie porównywalnym do
poziomu 2015 roku. Podobnie jak w latach, ubiegłych największy udział w
bieżących wydatkach mają wydatki przeznaczone na wykonanie zadań oświaty i
wychowania(37%) oraz wydatki z zakresu pomocy społecznej(22%).
Na zadania, na które mieszkańcy są szczególnie wrażliwi, które budzą
wiele emocji Kielczan zaplanowano więcej środków niż w 2015 roku. Dotyczy
to zadań z zakresu gospodarki komunalnej, kultury fizycznej, a pozostałe, jak
np. ochrona zdrowia i kultura pozostają na takim samym poziomie jak w 2015
roku.
W zadaniach majątkowych rocznych wydatki w 2016 zaplanowano na
kwotę prawie 70 min zł., a w wieloletnich ponad 95 min złotych.
Cieszy fakt, że w tak trudnym budżecie w zadaniach rocznych pali się
zielone światło dla ważnych inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych w
ramach 24 lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz budowa mieszkań
socjalnych przy ulicy Tartacznej II etap.
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2016 rok nie będzie łatwy z uwagi na zapowiedziane zmiany ustaw, które
będą mieć wpływ na finansowanie jednostek samorządowych.
Rok 2016 zakończy się deficytem, który wyniesie ponad 75 min zł, a zadłużenie
przewidywane jest na poziomie ok. 740 min zł.. Priorytetem jest utrzymanie
płynności finansowej miasta, oraz to, że będziemy zdolni spłacać to zadłużenie,
a Kielce będą się nadal zmieniały z korzyścią dla jego mieszkańców.
Przedstawione najważniejsze elementy tego budżetu w pełni uprawniają
nasz klub do pełnego jego poparcia.
Klub Radnych Rady Miasta Porozumienie Samorządowe Wojciech
Lubawski w całości będzie głosował za przyjęciem tego budżetu.
Dziękuje za uwagę
Radny Dariusz Kozak Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i
Sprawiedliwość Rady Miasta Kielce
Panie Prezydencie ! Pani Przewodnicząca ! Panie i Panowie Radni! Szanowni
Goście!
W dniu dzisiejszym podejmiemy decyzję dotyczącą kształtu Budżetu
Miasta na rok 2016. Na początku przedstawię podstawowe wartości liczbowe
charakteryzujące projekt, który nam przedłożono. Zaplanowano wydatki na
poziomie l miliarda 100 milionów złotych a dochody rzędu l miliarda 25
milionów złotych a więc deficyt budżetu powinien wynieść ok. 75 milionów
złotych. W planowanych wydatkach Budżetu - wydatki bieżące stanowią 919
milionów złotych a wydatki majątkowe tylko 181 milionów złotych.
W strukturze dochodów - aż 957 milionów złotych stanowić będą dochody
bieżące a zaledwie 67 milionów złotych dochody majątkowe. Dla porównania planowane dochody majątkowe Budżetu Miasta na rok 2015 stanowić miały 127
milionów złotych.
Wydatki w poszczególnych (największych) działach przedstawiają się
następująco:
1. oświata i wychowanie - 315 milionów złotych.
2. pomoc społeczna - 182 miliony złotych.
3. transport i łączność - 162 miliony złotych (spadek o 46 milionów złotych).
Jeśli zaś chodzi o poziom finansowania poszczególnych inwestycji -jesteśmy
bardzo zadowoleni z zabezpieczenia środków na rozbudowę Żłobka
Samorządowego nr 12 - kwota 1,5 min złotych i rozbudowę Żłobka
Zakładowego i Samorządowego przy ul. Orląt Lwowskich - l min 180 tysięcy
złotych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak dużym problemem jest brak miejsc
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dla dzieci w kieleckich żłobkach. Warto wspomnieć również o kwocie
3 milionów złotych na budowę lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej.
W projekcie budżetu znajdziemy również kwotę 3,7 min złotych na zadania
inwestycyjne drogowe - w tym inwestycje z Budżetu Obywatelskiego. Dosyć
znaczące - aczkolwiek zapewne wciąż niewystarczające - środki przekażemy na
Lokalne inicjatywy inwestycyjne - 4 min złotych za pośrednictwem Wydziału
Inwestycji i kwota 2,4 min złotych dla Miejskiego Zarządu Dróg.
W tym miejscu warto wspomnieć, iż wielu kielczan życzy sobie by w roku 2016
dołożono wszelkich starań by zdecydowanie polepszył się nadzór nad
inwestycjami prowadzonymi przez MZD. Wszyscy pamiętamy o tym, że miasto
było sparaliżowane wielokrotnie podczas remontów dróg, budowy przystanków
czy w trakcie awarii lamp oświetleniowych w wielu punktach miasta.
Apelujemy więc by nadzór nad prowadzonymi inwestycjami uległ
zdecydowanej poprawie.
Jak zawsze wielkie emocje wywołuje finansowanie spółki Korona S.A.
Pamiętajmy o tym, że przeznaczamy również środki finansowe między innymi
na takie kluby sportowe jak Vive Tauron i Effector. Zawodnicy wszystkich
wymienionych klubów dają często wielu kielczanom powody do dumy. Taką
dumę czuliśmy zapewne np. w dniu 5 grudnia 2015 roku gdy zawodnicy Vive
pokonali na wyjeździe słynną FC Barcelonę. Wielu naszych sportowców
promuje miasto w całym kraju a także w Europie. A promocja kosztuje.
Możemy śmiało nazywać Kielce miastem sportu. Ale nie tylko dlatego, że ktoś
wymyślił takie hasło. Także dlatego, że od kilku lat dzięki idei Budżetu
Obywatelskiego powstają w naszym mieście wspaniałe obiekty sportowe.
Również w przyszłym roku dzięki wielu tysiącom kielczan, którzy głosowali na
projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego - powstaną 3 kompleksy
sportowe, czyli:
- kompleks przy SP nr 33 - ulica Marszałka Piłsudskiego - kwota 1,7 min
złotych,
- kompleks boisk przy ZSO nr 15 - ulica Krzemionkowa - kwota 1,53 min
złotych,
- boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ZSO nr 16 - Osiedle Barwinek - 1,88
min zł.
Z uwagi na ogromne zaangażowanie kielczan w ideę Budżetu Obywatelskiego apelujemy o zwiększenie od roku 2017 kwoty na wszystkie zadania do 7
milionów złotych, co stanowić będzie zaledwie 0,7 % całości Budżetu Miasta.
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Według nas nieco więcej środków powinniśmy również przeznaczać na
wsparcie sportu dzieci i młodzieży. Będziemy o to zabiegać.
Cieszy nas fakt, iż w projekcie Budżetu Miasta na rok 2015 znalazły się środki
na budowę hal sportowych - przy Zespole Szkół im. Marszałka Piłsudskiego i w
dzielnicy Dąbrowa. Uważamy, iż także w roku 2016 powinny zostać
wybudowane kolejne hale sportowe przy kieleckich szkołach.
Wierzymy, że dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych także w przyszłym
roku kolejne placówki szkolne i przedszkolne doczekają się niezwykle ważnej i
potrzebnej termomodernizacji.
Pozytywnym akcentem wynikającym ze współorganizacji przez nasze miasto
piłkarskich Mistrzostw Europy U-21 w roku 2017 jest fakt, iż w projekcie
Budżetu na rok 2016 zapisano kwotę 4 min złotych na rozbudowę stadionów
piłkarskich przy ul. Ściegiennego, Szczepaniaka i Kusocińskiego, a także
stadionu lekkoatletycznego przy ul. Leszka Drogosza.
Bardzo ważne z punktu widzenia rozwiązań komunikacyjnych jest zapisanie
w projekcie Budżetu środków na następujące inwestycje:
1. budowa nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem Czwartaków.
2. budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul.
Zagnańskiej od ul. Witosa do granic miasta.
3. budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic
Zagnańskiej i Witosa.
4. przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa oraz budowę
nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską.
W trakcie roku budżetowego 2016 będziemy starać się o zabezpieczenie
środków na inwestycje w takich dzielnicach jak Zalesię, Dąbrowa, Biesak,
Posłowice, Pakosz i wschodnich dzielnicach miasta. Mieszkańcy tych dzielnic
czekają od wielu lat na poprawę infrastruktury. Są to najczęściej niezbyt drogie
inwestycje ale w dużym stopniu poprawiające komfort życia w pięknych, ale
niestety chyba nieco zapomnianych dzielnicach naszego miasta.
Zdajemy sobie doskonale sprawę, iż głównie z uwagi na niniejsze środki
zewnętrzne - projekt Budżetu Miasta na rok 2016 nie jest dla wielu kielczan
budżetem optymalnym. Nie mniej jednak - projekt ten z uwagi na różne
uwarunkowania - nie jest projektem złym. Wierzymy, iż w trakcie roku
budżetowego pojawią się dodatkowe środki finansowe na wsparcie wielu
ważnych inwestycji.
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Dlatego też, Radni Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość" zagłosują
jednogłośnie za poparciem projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na rok
2016. Dziękuję bardzo.
Radny Marcin Chłodnicki w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy
Demokratycznej Rady Miasta Kielce
Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie
Koleżanki i Koledzy Radni,
Szanowni Państwo,
Klub Radnych Lewicy szczegółowo zapoznał się z projektem Uchwały
Budżetowej na 2016 r. przygotowany przez Prezydenta, Panią Skarbnik i ich
służby.
W naszej ocenie nie jest on ani gorszy, ani lepszy niż budżet mijającego roku.
Brak jest w nim „motywu przewodniego". To typowy plan finansowy „na
przetrwanie".
Choć projektowanie budżetu jest kompetencją prezydencką to według nas
projekt winien spełniać oczekiwania społeczne, powinien być swoistą
odpowiedzią na wnioski mieszkańców. Dzieje się tak wtedy, gdy jest on
wypadkową propozycji Prezydenta oraz sugestii radnych, reprezentujących
zarówno różne środowiska, jak i mieszkańców poszczególnych osiedli.
To, czego brakuje przy projektowaniu uchwały budżetowej to właśnie
komunikacji w tej sprawie z mieszkańcami i radnymi.
Rodzi się zatem pytanie, jaki jest projekt budżetu na 2016 rok?
Przypomnijmy zatem, że jest to budżet rosnących podatków. Z tego tytułu
miejska kasa wzbogaci się o ok. 7 min zł. Wzrost podatków od nowego roku
będzie dotyczył każdego mieszkańca Kielc, ale w szczególności
przedsiębiorców. Podwyżka dotknie małe rodzinne firmy, te prowadzone na
zasadzie własnej działalności gospodarczej, samozatrudnienia. To nie jest dobra
wiadomość dla miasta, w którym brakuje miejsc pracy, a młodzi ludzie nie
znajdują dla siebie perspektyw.
Wydatki bieżące miasta, a w szczególności te na cele społeczne, socjalne,
edukacyjne wymagają finansowania. Natomiast podatek powinien mieć funkcję
regulacyjną, podlegać pełnej transparentności i być ustalany w drodze
konsultacji uwzględniając potrzeby podatników. W naszej ocenie prezydencki
projekt nie spełniał żadnego z tych kryteriów.
W budżecie na 2016 r. w minimalnym stopniu zaspokojone zostały potrzeby
oświaty. Jednostki kultury jako całości również. Obawę budzą dysproporcje
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finansowe i nierówne traktowanie niektórych z nich. Zwłaszcza tych, które nie
są w stanie „dorobić", a tworzą bogatą ofertę zagospodarowania czasu dla
utalentowanych dzieci i młodzieży.
W tym budżecie nie zabraknie pieniędzy dla Urzędu Miasta jako jednego
z największych zakładów pracy w Kielcach. Wystarczające są fundusze na
promocję oraz budżet obywatelski, który w naszej ocenie jest lekarstwem na
pewne niedoskonałości w systemie samorządowym i dlatego należy zastanowić
się nad dalszym zwiększaniem kwoty przeznaczanej na ten cel, a jednocześnie
udoskonalać regulamin, aby czynić go w pełni partycypacyjnym.
Pomoc społeczna, jak co roku, stanowi niemały procent budżetu. To ważne
w sytuacji rosnących potrzeb i braku możliwości ich zaspokojenia z dochodów
z pracy. Społeczeństwo ubożeje i dla wielu mieszkańców Kielc samorząd
lokalny jest jedynym adresatem próśb o pomoc. W tym kontekście warto
podkreślić, że planowane w przyszłorocznym budżecie 3 min na budownictwo
to o wiele za mało by zaspokoić wciąż rosnącą listę oczekujących na
mieszkanie. Podobnie zbyt mało jeśli chodzi o wsparcie młodych rodziców
poprzez zapewnienie wystarczającej ilości miejsc w żłobkach lub (co
proponowaliśmy) dopłat do pobytu dzieci w żłobku niepublicznym.
Z zadowoleniem przyjmujemy natomiast plany inwestycyjne miasta, takie jak
przebudowa ZSO nr 14 przy ul. Jeziorańskiego, urządzenie parku wodnego nad
zalewem, Skweru Szarych Szeregów, przebudowa schroniska dla zwierząt czy
adaptacja budynków na potrzeby teatru „Kubuś".
Jednak w tym projekcie budżetu znajdują się także wydatki nieroztropne, które
budzą wiele kontrowersji, a nawet sprzeciwów społecznych.
Zastanawiające jest planowanie kolejnych środków na zwiększenie udziałów
w Spółce Korona SA o 3,8 min zł. przy jednoczesnym ponownym planowaniu
dochodów z tytułu sprzedaży Spółki za 6 min zł. Czyli planowana jest sprzedaż
de facto za 2,2 min zł. Po raz kolejny ukrywana jest dotacja w niezreformowaną
spółkę pod szyldem „inwestycja". Jest to wydatek inwestycyjny, ale tylko „na
papierze", bo ta inwestycja nie ma szansy na zwrot.
Gospodarniej byłoby zaprzestać niekończącego się zwiększania udziałów i po
prostu sprzedać spółkę za złotówkę, o czym na tej sali wielokrotnie
dyskutowano. Padały wręcz zapewnienia o ustawiających się w kolejce pod
drzwiami Prezydenta inwestorach. Niestety w tej mierze cześć radnych jak
i społeczeństwa czuje się oszukana, a budżet na 2016 r. pogłębia to odczucie.
Następnym, budzącym po raz kolejny niemałe emocje przykładem jest
inwestowanie w utopijny Port Lotniczy Kielce w Obicach. Sądzimy, że przykład

38

Radomia powinien skutecznie ostudzić nasze ambicje - naprawdę mamy jeszcze
czas, aby powiedzieć stop. Każdy ma prawo popełnić błąd, a przyznanie się do
niego nie jest wadą a zaletą.
Nasze wysiłki winny być skoncentrowane na lobbowaniu na rzecz
przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową, tak by Kielce
wyszły z komunikacyjnego zaścianka. Przy tej okazji warto podkreślić, że
olbrzymie kwoty przeznaczane na inwestycje drogowe w mieście nadal
niedostatecznie kierowane są w dzielnice peryferyjne, a co do idei promują
natężenie ruchu samochodów wciąż dyskryminując transport alternatywny.
Kończąc dodam, że niepokój Klubu Radnych Lewicy budzą inne ważne liczby
tego budżetu, a mianowicie
1. dość duży deficyt, który został za planowany na ponad 75mln zł,
2. pomniejszone w stosunku do lat poprzednich wydatki majątkowe określone
na kwotę ponad 181 min zł (choć rozumiemy, że po części wynika to
z mniejszych możliwości absorpcji funduszy unijnych)
3. czy zaplanowane większe wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej
w kwocie 7,2 min przy jednoczesnym planowaniu dochodów z mandatów
w kwocie 700 tyś.
Mając na uwadze mocne i słabe strony przedłożonego projektu budżetu, radni
Klubu Radnych Lewicy będą głosować wedle własnego uznania, ale kierując się
rozwagą i współodpowiedzialnością za miasto. W tej sprawie nie zostaje
wprowadzona dyscyplina klubowa.
Radny Jan Gierada
W dyskusjach, przemówieniach poszczególnych Klubów zauważyłem
jedną podstawową rzecz - wyłapuje się te elementy, które w ocenie opozycji
Prezydenta, wzmacniają ich notowania. Moim zdaniem jest to złudne i na taki
numer można nabrać tylko tych, którzy źle życzą Panu Lubawskiemu lub nie
znają zasad tworzenia budżetu. Budżet, jak już niejednokrotnie mówiłem na
wielu sesjach budżetowych, to jest element, który można zawsze podważyć,
można go zawsze pochwalić. Ale w przemówieniu Pani Wojdy, Kędziory,
Chłodnickiego, Kozaka słychać było słowa „ z zadowoleniem przyjmujemy to
i owo", czyli dobrze, że opozycja przyjmuje z zadowoleniem część elementów,
które w tym budżecie się znalazły, czyli nie jest Pan Lubawski taki zły aby go
odwoływać. Dzisiaj zamiast zająć się robotą, zając się dobrem miasta, dyskusją,
zawsze jestem za tym żeby Prezydent, Wiceprezydenci, dyrektorzy
poszczególnych Wydziałów dyskutowali z mieszkańcami, szukali rozwiązań,
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które pozwolą w jakiejś minimalnej mierze poprawić sytuację. Zastanawiam się
nad taką rzeczą, co by było gdyby dzisiaj siadł kto inny na miejscy Pana
Prezydenta Lubawskiego, to co, zaraz by się pojawiły pieniądze niewiadomo
jakiego rzędu, zadłużenie byłoby mniejsze, znalazłyby się wszystkie programy
obywatelskie, wszystkie inwestycje? Nie. Po prostu tak każdy tworzy budżet jak
to jest możliwe. Pamiętajcie o tym Państwo, że zbliżają się nowe terminy
rozdania środków unijnych. Trzeba mieć dużo pieniędzy na wkłady własne.
Można nie mieć, można nic nie robić, można nie brać kredytów, można nie
finansować wkładów własnych. Wiele uwagi poświęcił każdy z Klubów spółce
Korona Kielce. Ja powiem tak - jestem człowiekiem, który para się sportem
i robię dużo dla promocji miasta chociażby ostatni mecz Polska - reszta Świata,
i z zadowoleniem zagłosuję dzisiaj za Koroną, nie po to żebym łapał punkty,
mnie są punkty niepotrzebne. Mam tylko jedną obawę czy te 3,8 min zł czy nie
jest to za mało, i tu mam problem. Ale wierzę, że naszedł czas na rozwiązanie
tego problemu. Sprzedać za bezcen potrafi każdy. I to jest problem, bo jeśli
przedsiębiorcy chcą kupić za l zł, czy kto inny za parę groszy, to ja bym też
kupił za złotówkę, może bym zarobił na ryzyk fizyk i zaryzykował. Ale wierzę,
że w I kwartale nadchodzącego roku Pan Prezydent ten problem rozwiąże. Co
by było gdyby nie dać tych pieniędzy. Już przerabialiśmy to w ubiegłym, roku.
Chcemy coś mieć w mieście, chcemy się czymś chwalić, to niestety musimy
wyłożyć pieniądze i na VIVE i na Effectora i na Koronę, i na mniejsze kluby
też. Mam ten komfort, że nie należę do żadnej partii i sam zagłosuję tak, jak
będę chciał, czyli zagłosuję za tym budżetem, bo wierzę, że lepszego stworzyć
nie można. Nie ma budżetu, który by zadowolił wszystkich, ja takiego budżetu
nie znam, ani w zdrowiu, ani w samorządach. Każdy ma problemy. Proszę
znaleźć samorząd w Polsce, który nie posiłkuje się kredytami. Gdyby nie
kredyty nikt nie wykonałby nawet jednej setnej tego, co jest wykonane
w ostatnich latach posiłkując się środkami unijnymi. Dlatego dobrze będzie
jeżeli ten budżet 2016 roku będzie wykonany, a być może jeszcze się znajdą
jakieś środki na niewielkie, bo nie wierzę tu w jakieś cuda, inwestycje niezbędne
dla społeczności. Nie można też krytykować w czambuł, jak tu mówił Kolega
Chłodnicki, że 7 min zł miasto będzie miało na podatkach. Miało być 11 czy 12,
a ma 7. Ludzie też słuchają jak się mówi - wszystkim podnieśli, będą płacić.
Najwięcej poniosą kosztów ci, którzy mają wielkowymiarowe sklepy, markety,
itd. Jeśli chodzi o przeciętnego mieszkańca Kielc zapłaci bardzo niewiele. Ale
dobrze, że któryś z radnych zauważył, chyba Kozak, że Kielce miały najniższe
podatki w stosunku do innych miast. Dziękuję.
<
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Innych zgłoszeń do dyskusji nie było.

Do pkt. 7. 5d
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016-2040.
Głosowanie.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

- 14
-5
-6

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVIII/332/2015 z dnia 29 grudnia
2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2016-2040.

Do pkt. 7. 5e
Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska poddała pod
głosowanie projekt uchwały uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
Głosowanie.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

- 14
-5
-6

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVIII/333/2015 z dnia 29 grudnia
2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok.

Do pkt. 7. 6
Radny Marian Kubik Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zarekomendował projekt uchwały w sprawie
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uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
Ogólne cele Programu na przestrzeni ostatnich lat ulegają zmianie, natomiast
cele szczegółowe na 2016 rok przedstawiają się następująco:
1. rozwijanie działań mających na celu zwiększenie dostępności i poprawę
skuteczności różnorodnych form terapii pomocy dla osób uzależnionych,
współuzależnionych, dzieci z rodzin z problemem uzależnienia oraz
dorosłych dzieci alkoholików,
2. tworzenie i rozwijanie programów terapeutycznych dla małżeństw
i rodzin z problemem uzależnienia oraz innymi dysfunkcjami,
3. rozwijanie i ewaluacja oddziaływań interwencyjnych, edukacyjnych
i profilaktycznych wśród dzieci, młodzieży i studentów oraz
różnorodnych grup ryzyka,
4. stworzenie bazy informacyjnej dla mieszkańców Kielc dotyczącej
pomocy w zakresie interwencji, profilaktyki, terapii uzależnień
i problemów przystosowawczych,
5. monitorowanie przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych i wyrobów nikotynowych oraz edukacja
sprzedawców.
Program opracowany został na podstawie diagnozy problemów alkoholowych
i związanych z narkomanią oraz analizy zasobów umożliwiających ich
rozwiązywanie. Szczegóły znajdują się w przekazanym Państwu tekście
Programu. Zwracani się z prośbą o uchwalenie przedstawionego Programu.
Uwag i pytań nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVIII/334/2015 z dnia 29 grudnia
2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016.

Do pkt. 7. 7
Pan Piotra Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania
Statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach.
Zmiana Statutu jest następstwem przeniesienia kompetencji dotyczących
utrzymania zieleni przydrożnej, w tym usuwania drzew i krzewów
zlokalizowanych w pasach drogowych, z zakresu działania Miejskiego Zarządu
Dróg do Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi Urzędu Miasta Kielce.
Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XVIII/335/2015 z dnia 29 grudnia
2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
Zarządowi Dróg w Kielcach.

Do pkt. 8
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 9
Przewodnicząca Joanna Winiarska
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W imieniu Pana Prezydenta oraz własnym zapraszam Radnych na
spotkanie noworoczne w dniu 5 stycznia o godz. 11.00 w sali Urzędu Stanu
Cywilnego.
Chce również złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
Radny Tomasz Bogucki
Ponieważ diametralnie się różni ten projekt haromonogramu sesji Rady
Miasta na 2016 rok, to chciałbym o dwóch sprawach publicznie powiedzieć, nie
będę pisał specjalnych peanów o korektę tego projektu. W rubryce
„wyszczególnienie" jest napisane, że ferie zimowe są od 18 do 31 stycznia.
W związku z tym zaplanowane było w styczniu posiedzenie na 14, a jest
przesunięte na 28 stycznia i ta propozycja koliduje z feriami zimowymi
w sposób jednoznaczny. Myślę, że należy znaleźć inny termin, który jest
bezkolizyjny, żeby w czasie ferii nie robić sesji. Druga sprawa. Ja rozumiem, że
w 2014 roku sesja budżetowa była przesunięta między świętami, bo było świeżo
po wyborach i nie wszyscy mogli się do końca zapoznać dokładnie z projektem
budżetu. Ale kolejny raz, to znaczy w tym roku, jest sesja między świętami.
Mam propozycję, aby sesje budżetowe odbywały się tak, jak dotychczas przed
Świętami Bożego Narodzenia. A dlaczego? A dlatego, że po Świętach i cały
okres poświąteczny kiedy dzieci do szkoły nie chodzą jest możliwość w nimi
gdzieś wyruszenia. W przypadku jeśli jest między świętami sesja nic z tego nie
wychodzi, nie mówiąc już o tym, co też powinniśmy brać pod uwagę, żeby był
komfort pracy urzędników, którzy muszą wszystkie dokumenty przed l stycznia
przekazać odpowiednim służbom nadzoru. Dziękuję
Radna Katarzyna Zapała
Spieszę wyjaśnić, też publicznie, to ja poprosiłam o zmianę terminu
w związku z planowaną operacją, rekonstrukcją więzadła w dniu 14 stycznia,
to była sugestia jedynego terminu możliwego w styczniu. Mnie po prostu nie
będzie od 14 przynajmniej przez tydzień i to była moja prośba po prostu.
Radny Dawid Kędziora
Ja tylko w uzupełnieniu mojego przedmówcy chciałem powiedzieć, że
takich wniosków o zmianę tego terminu styczniowego wpłynęło więcej, między
innym i ja sam złożyłem też taki wniosek. Kolego Radny przywilejem
Przewodniczącego jest zwoływanie sesji i wyznaczanie terminów. Wiadomo, że
nie ma takiej możliwości żeby wszystkim dogodzić. Dziękuję za uwagę.
>
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Do pkt. 10
Joanna Winiarska Przewodnicząca Rady Miasta Kielce
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XVIII sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 29 grudnia 2015r.

iKtv,

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce
Joanna^Wmiarska
Protokół {sporządziła
Małgo

la
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