Protokół Nr LII/2018
sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 8 lutego 2018 roku, w godz. 8.10-10.20,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych.
Nieobecny: radny Jacek Wołowiec.

Do pkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Otwieram LII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 8 lutego 2018 roku.
Witam panie i panów radnych, witam panów Prezydentów, witam panią Skarbnik, pana
Sekretarza, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych miastu
jednostek. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z naszych
obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą złożonych
podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem obecności stwierdzam,
prawomocność obrad dzisiejszej sesji.

Do pkt 2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak

Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, uzgodniony
w dniu 31 stycznia 2018 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:
- wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntu położonego w Kielcach przy ul. Sieje oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2018-2045;
- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr l do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2018 rok;
- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2018 rok;
- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbycia na
rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych
w Kielcach przy alei Księdza Jerzego Popiełuszki, ulicach: Ojca Kolumbina
Tomaszewskiego, Tarnowskiej, Wrzosowej.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak

Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Kielce na 2018 rok polega na usunięciu z uchwały punktu pod nazwą
dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr l,
ul. Warszawska 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych, w kwocie 3 miliony zł.
Ponieważ służby finansowe będą potrzebować czasu na przygotowanie tej autopoprawki,

dlatego od razu wnioskuje, żeby uchwały dotyczące WPF i budżetu wraz z autopoprawkami
przesunąć na koniec dzisiejszych obrad.
Ponadto wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian
w składzie osobowym komisji doraźnej Rady Miasta Kielce do rozpatrzenia wniosku Prezesa
Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie odwołania ławnika.
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Nie widzę.
I. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Sieje oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
-l
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie punktu z porządku obrad.
II. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2018-2045.
Głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad.
III. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr l do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2018
rok.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad.
IV. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak

Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2018
rok.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad.

V. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
położonych w Kielcach przy alei Księdza Jerzego Popiełuszki, ulicach: Ojca Kolumbina
Tomaszewskiego, Tarnowskiej, Wrzosowej.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad.
VI. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak

Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zmian w składzie osobowym doraźnej komisji Rady Miasta Kielce do rozpatrzenia
wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie odwołania ławnika.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do uzgodnionego na
Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli nie usłyszę sprzeciwu poddam
pod głosowanie porządek uwzględniający zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie porządku obrad:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad.
Sesja realizowana będzie według poniższego porządku obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 17.01.2018 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności w roku 2017.
7. Informacja o realizacji Samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych Miasta
Kielce za 2017 rok.

8. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym;
2) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Promniku;
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne
i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania;
4) w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego X Liceum
Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kielcach w ponadgimnazjalne
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego
w Kielcach;
5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum nr 27 Specjalnego dla Młodzieży
Niedostosowanej Społecznie w Kielcach w Szkołę Podstawową nr 40 Specjalną dla
Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Kielcach.
6) w sprawie zamiaru przekształcenia dotychczasowej ponadpodstawowej Branżowej
Szkoły I stopnia nr 8 Specjalnej w Kielcach w ponadpodstawową Branżową Szkołę
I stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Kielcach;
7) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kielcach;
8) w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa
Hauke-Bosaka w Kielcach;
9) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 10 w Kielcach;
10) w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego w Kielcach;
11) w sprawie rozwiązania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr l
w Kielcach;
12) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Stanisława Staszica
w Kielcach i włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr l do Zespołu Szkół
Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach;
13) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Rodzinie w Kielcach;
14) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Samorządowego Programu dla Rodzin
Wielodzietnych Miasta Kielce;
15) w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych w 2018 roku;
16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II: WITOSA, SIEJE";
17) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej;
18) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej;
19) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Żelaznej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
20) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Kredowej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
21) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
22) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Jerzego
Szaj no wieża - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;

23) w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny nieruchomości
gruntowych położonych w Kielcach przy alei Księdza Jerzego Popiełuszki, ulicach:
Ojca Kolumbina Tomaszewskiego, Tarnowskiej, Wrzosowej;
24) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych;
25) w sprawie zmian w składzie osobowym komisji doraźnej Rady Miasta Kielce do
rozpatrzenia wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie odwołania
ławnika;
26) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2018-2045;
27) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
W tym punkcie Rada odniesie się do treści protokołu z sesji która odbyła się w dniu
17 stycznia 2018 roku. Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się
z protokołem do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wniósł żadnych
zastrzeżeń do protokołu.
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 17 stycznia 2018
roku.
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr LI/2018 z sesji Rady Miasta
Kielce, która odbyła się w dniu 17 stycznia 2018 roku.

Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Interpelacje między sesjami złożyli Radni:
- Joanna Winiarska,
- Katarzyna Zapała,
- Jarosław Machnicki,
- Jacek Michalski
- Tadeusz Kozior.

Do pkt 5
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski

„INFORMACJA
o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce
(od 17 stycznia 2018 r. do 8 lutego 2018 r.)

W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 17 stycznia 2018 r.
wydałem:
L 31 zarządzeń dotyczących:
Nr 24/20T8
1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2018 rok '
Nr 45/2018

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek
Nr 23/2018 Nr 25/2018 Nr 46/2018
budżetowych Miasta Kielce na 2018 rok <
'
,
3. przyznania:
Nr 27/2018
a) dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielc ?
Nr32/20I8
b) stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2017 7
4. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert Nr 28/2018

5. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Kielce w 2018 roku Nr 36/2018

•>

6. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy
społecznej na terenie miasta Kielce w 2018 r. - Nr48/20T8 ?
7. określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców
kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Kielce, będących
w nadzorze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach - Nr49/20185
8. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny
Malskiej w Kielcach - Nr31/2018,
9. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
Kielce- Nr22/2018 ,
10. ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kielce - Nr35/ °18,
11. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Nr44/2018
Samorządowego nr 16 w Kielcach ,
12. powołania komisji:
a) egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego- Nr21/2018 ,
b) powołania Komisji do spraw budżetu obywatelskiego na 2019 r. dla Miasta Kielce
_ Nr 47/2018

5

c) do przeprowadzenia rokowań w przedmiocie nabywania nieruchomości na rzecz
Skarbu Państwa- Nr42/2018 ,
d) i powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania
nieruchomości zabudowanych położonych w Kielcach przy ulicy Romualda
Mielczarskiego-Nr43/2018,
13. powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi
z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii lub padłych w wyniku zabiegów
nakazanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - Nr34/20l85
14. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Kielce - Nr 26/2018,

b) określenia zasad ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w programie
usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających
azbest oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia składanych w tym zakresie
wniosków- Nr41/2018 ,
c) określenia sposobu realizacji postanowień umowy finansowej „Rozwój miejski
Kielc" zawartej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a Miastem
Kielce- Nr51/2018 ,
15. nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej
w Kielcach przy ulicy Wspólnej nr 17 _ Nr29/20l8 ;
16. ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Leśnej, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach - Nr50/20T8 ,
17. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) Starowiejskiej- Nr30/2018 ,
b) Jeleniowskiej-Nr33/2018,
c) Tartacznej-Nr37/2018-Nr38/2018,
d) Orlej-Nr40/2018,
oraz przy alei Górników Staszicowskich -Nr39/2018,
II. 8 decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź odroczenia terminu płatności
podatków stanowiących dochód budżetu Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 26 projektów uchwał Rady Miasta Kielce."
Radna Agata Woj da
Panie Prezydencie, ja chciałam zapytać o jedną rzecz. Zgodnie z nowelizacją kodeksu
wyborczego, nowe prawo nakłada na rady gminy obowiązek podjęcia, do l kwietnia, czyli
czasu mamy niewiele, uchwał dotyczących podziału gminy na okręgi wyborcze. Nawet jeżeli
nie planujemy zmian w okręgach wyborczych, to takie uchwały jesteśmy zobowiązani podjąć.
Jeżeli tego nie zrobimy do l kwietnia będzie za nas to robił, wyręczy nas Komisarz
Wyborczy, który, jak rozumiem jednoosobowo wtedy będzie podejmował decyzję.
W związku z tym moje pytanie. Czy w marcu podejmiemy takie uchwały? Czy to będą
uchwały sankcjonujące dotychczasowe okręgi wyborcze? Czy pracują państwo może nad
jakimiś zmianami? Dlaczego o to pytam? Bo to jest dość newralgiczny temat, szczególnie
w roku wyborczym, bo mamy też świadomość, że czasem zmiany w okręgach wyborczych są
podyktowane intencją zwiększenia potencjału wyborczego. Więc, bardzo bym chciała, żeby
dzisiaj ta informacja się pojawiła. Czy takie uchwały będziemy podejmować i czy planują
państwo jakieś korekty w granicach okręgów wyborczych?
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
Mamy w planie na sesji marcowej zadecydować o tym, jako Rada. Są w tej chwili
prowadzone analizy i jeżeli nastąpiłyby jakiekolwiek zmiany, to one by musiały wynikać
z przemieszczenia ludzi z jednego okręgu do drugiego, jeżeli takowe by w ogóle były. Takie
są wytyczne.

Do pkt 6 i 7
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Informuję, że: Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności w roku 2017,
a także Informacja o realizacji Samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych Miasta
Kielce za 2017 rok, zostały opublikowane na stronie dla radnych w odpowiednim czasie
i trybie. Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionych materiałów? Nie widzę.

W związku z tym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do wiadomości przedstawione
sprawozdanie oraz informację.

Do pkt 8
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami 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 8.1
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku
Inwestycyjnym.
Proponujemy zmianę transz jakie były zaplanowane w pierwotnej uchwale. Ma to związek
ze zmianami również w harmonogramach rzeczowo - finansowych projektów, które są
realizowane przy współfinansowaniu kredytem, pochodzącym z tego banku. Bardzo proszę
o podjęcie tej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1167/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim
Banku Inwestycyjnym.

Do pkt 8.2
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Promniku.
W zasadzie w tytule tej uchwały mieści się cała treść, którą rekomenduję. Otóż prosimy
o zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej: Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami w wysokości 2 miliony złotych.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LI/1168/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Promniku.
Do pkt 8.3

Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Propozycja tej zmiany ma charakter czysto techniczny i wynika stąd, że w załączniku nr 2
w miejsce „do 10 każdego miesiąca" powinno być „do 5 każdego miesiąca".
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1169/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Do pkt 8.4

Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały
w sprawie
przekształcenia
dotychczasowego
ponadgimnazjalnego
X
Liceum
Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kielcach w ponadgimnazjalne X Liceum
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach.
17 stycznia bieżącego roku, przyjęli państwo uchwałę w sprawie przekształcenia X Liceum
Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w X Liceum, Szkołę Mistrzostwa Sportowego
im. Józefa Wybickiego. Przedłożony projekt, wraz ze statutem mówi o zamknięciu tej
sprawy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1170/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego X Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Wybickiego w Kielcach w ponadgimnazjalne X Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Witam w naszym gronie Senatora Krzysztofa Słonia.

Do pkt 8.5
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum nr 27 Specjalnego dla Młodzieży
Niedostosowanej Społecznie w Kielcach w Szkołę Podstawową nr 40 Specjalną dla
Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Kielcach.
Projekt dotyczy przekształcenia Gimnazjum nr 27, które znajduje się przy Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Dobromyślu, w Szkołę Podstawową o klasach 6-8. W tym
ośrodku, jak państwo wiedzą znajdują się chłopcy, którzy mają problemy z dostosowaniem
się do życia w społeczeństwie i mają obowiązek szkolny. Do tej pory chodzili do gimnazjum.
W związku z likwidacją gimnazjum pojawia się konieczność zapewnienia możliwości nauki.
Są to klasy 6-8. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie, jak będzie już wiadomo, jacy
uczniowie tam przychodzą, bo oni są kierowani przez Ministerstwo, bo to jest kwestia
wyroków sądowych, być może wystąpimy do państwa z prośbą o powołanie tam szkoły
zawodowej. Jeżeli znajdą się tam chłopcy, którzy będą w wieku ponad szkołą podstawową.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1171/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum nr 27 Specjalnego dla Młodzieży Niedostosowanej
Społecznie w Kielcach w Szkołę Podstawową nr 40 Specjalną dla Młodzieży
Niedostosowanej Społecznie w Kielcach.
Do pkt 8.6-8.8
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował następujące projekty
uchwał:
- w sprawie zamiaru przekształcenia dotychczasowej ponadpodstawowej Branżowej
Szkoły I stopnia nr 8 Specjalnej w Kielcach w ponadpodstawową Branżową Szkołę
I stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Kielcach; (pkt. 8.6)
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kielcach; (pkt. 8.7)
- w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa
Hauke-Bosaka w Kielcach, (pkt. 8.8)
Jeżeli państwo pozwolą, to ja przedstawię od razu te trzy projekty uchwał, bo one stanowią
pewną całość. Projekt numer jeden. Z dniem l września 2018 roku zamierza się przekształcić
dotychczasową ponadpodstawową Branżową Szkołę I stopnia nr 8 Specjalną, z siedzibą
w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 96 w ponadpodstawową Branżową Szkołę I stopnia nr 8
- różnica jest - z Oddziałami Specjalnymi. Przy czym jeszcze jedna uwaga wstępna, te trzy
uchwały, które państwo będą procedować i głosować, one mają charakter inicjujący. Ta
uchwała niczego nie przesądza, ale jest konieczna do przyjęcia, ponieważ po przyjęciu tej
uchwały, my musimy ją przekazać do Kuratora i pozytywna opinia Kuratora jest obligo.
Jeżeli Kurator da opinię negatywną, w tym momencie kończy się procedura. Również, tego
typu uchwały wymagają uzgodnień ze związkami zawodowymi i takie uzgodnienia, zostały
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już zawarte. Związki zawodowe po zapoznaniu się z tymi projektami, rzecz jasna ich
interesują głównie sprawy pracownicze, te plany zaakceptowały.
Projekt uchwały numer dwa w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Kielcach. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2017 roku, szkołę
przysposabiającą do pracy w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 96.
Trzecia uchwała w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Informatycznych imienia
generała Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach na ulicę Warszawską.
Teraz uzasadnienie, jak ta sytuacja wygląda, bo to jest pewna całość. Jeżeli chodzi o szkołę
branżową specjalną i szkołę przysposabiającą do zawodu, to tu mamy dwie kategorie
uczniów. Szkoła przysposabiająca dzieci do pracy, grupuje dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, natomiast szkoła branżowa ma dzieci,
które mają niepełnosprawność lekką. Dyrektywa pedagogiczna jest taka, że w odniesieniu do
młodzieży z niepełnosprawnością lekką, jest postulat pełnej integracji z dziećmi zdrowymi.
Czyli szkoła zawodowa, branżowa, która w tej chwili wchodzi w miejsce zasadniczej szkoły
zawodowej ma mieć tę samą podstawę programową dla dzieci pełnosprawnych i dla dzieci
niepełnosprawnych. I te dzieci powinny być w jednym zespole. Tu są trzy możliwości,
w zależności od sytuacji pedagogicznej. Może to być normalna szkoła branżowa, tak zwana
masowa. Może być klasa integracyjna. Mogą być też klasy z oddziałami specjalnymi.
W zależności od orzeczeń, które te dzieci mają i ich niepełnosprawności. Jak wygląda
sytuacja pod względem liczbowym. W 2012 roku mieliśmy 171 dzieci na ulicy Warszawskiej.
W tej chwili mamy 71. W skali miasta, dzieci z orzeczeniami, które są w systemie szkolnym,
nie mówię o OREF-ach, które prowadzą stowarzyszenia na Słowiku, na Chęcińskiej
i powstałym ostatnio: Diament, o tych nie mówię, to jest osobną grupa, to prowadzą
stowarzyszenia. Natomiast na ulicy Warszawskiej jest taki spadek. Generalnie, skąd się to
bierze. Otóż bierze się to z tej dyrektywy pedagogicznej, o której mówiłem, która
jednoznacznie domaga się integracji i włączania dzieci niepełnosprawnych do nauki
w szkołach masowych. Tam, gdzie się tylko da. Stąd, na 1000 zarejestrowanych dzieci
z orzeczeniami, 600 jest w szkłach masowych, 400 jest w placówkach specjalnych, z tego
około połowa jest na ulicy Jagiellońskiej i są to dzieci niedosłyszące i niedowidzące. Czyli ta
cała reszta dotyczy niepełnosprawności intelektualnych. My, po rozmowach z rodzicami,
dokonaliśmy korekty naszych planów i chcemy państwu zaproponować, aby ta szkoła dla
dzieci niepełnosprawnych lekkich, mówię w skrócie, i umiarkowanych, pracowała bez zmian
do końca tego roku szkolnego. Czyli do końca czerwca. Beż żadnych zmian. W efekcie, od
l września mielibyśmy na ulicy Warszawskiej dziewięcioro dzieci, łącznie jest ich dwanaście.
To wszystko jest dość skomplikowane. Jest dwanaście dzieci, z tego trójka jest w nauczaniu
indywidualnym albo w OREF-ie, czyli figuruje w szkole, bo jest obowiązek szkolny, ale
w szkole go nie ma. Czyli zostaje fizycznie dziewięcioro dzieci z niepełnosprawnością
umiarkowaną i znaczną, to jest obecna klasa pierwsza i druga, oraz 41 dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną lekką, którą planujemy zostawić na ulicy Warszawskiej
i w ramach tej idei włączania i integracji, włączyć organizacyjnie, nie pedagogicznie,
organizacyjnie w Zespół Szkół Informatycznych. To jest związane z chęcią poszerzenia
propozycji zdobycia zawodu. Dla tej kategorii młodzieży zaproponowanie odpowiedniego
zawodu, w którym jest szansa zatrudnienia nie jest sprawą prostą. Pragniemy rozszerzać ten
wolumen zawodów i specjalności, które te dzieci mogą wykonywać. Tu jest sytuacja taka, że
my jesteśmy w stosunku do wielu krajów, zachodnich zwłaszcza, mocno opóźnieni. Tu
jesteśmy pionierami, bo na przykład u nas nie ma praktyki, aby niepełnosprawny
intelektualnie w stopniu lekkim pracował w supermarkecie na kasie. Na zachodzie jest to
praktyka już powszechna. To, co chcemy zrobić ma między innymi rozszerzyć, bo
informatyka daje szansę, pewne prace z komputerem są dla tych dzieci, do tej pory
niedostępne, chcemy im tę możliwość stworzyć. Natomiast druga grupa, czyli dzieci, ta
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dziewiątka, tutaj mamy taką sytuację. Między innymi na skutek państwa uchwały,
dokonaliśmy bardzo generalnej modernizacji obiektu na Kryształowej. Ta modernizacja, w tej
chwili się zakończyła i dzieci z ulicy Kryształowej, które przebywały na okres remontu na
ulicy Warszawskiej, bo tam jest bardzo dużo miejsca, w tej chwili wracają do swojej
placówki. Ta dziewiątka przeszłaby do tej placówki na ulicę Kryształową. Ta placówka jest
przygotowana do pracy z tego typu dziećmi i ona się w tym specjalizuje. Ma doskonałą kadrę
pedagogiczną i ma chyba najlepszego dyrektora od tego rodzaju praktyki pedagogicznej,
panią Kazimierę Nowak. Ze względu jednak na to, mówiłem o względach pedagogicznych,
natomiast teraz jakie są oczekiwania rodziców. Generalnie oczekiwania rodziców są takie,
aby ich dzieci chodziły do szkoły masowej i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe to się robi.
Przy czym ta chęć, aby dziecko było w szkole masowej jest tak duża, że mamy co roku kilka
przypadków, że rodzice chowają orzeczenia z poradni pedagogiczne - psychologicznej. Te
dzieci idą do szkoły masowej, tam następuje katastrofa. Ta katastrofa jest w tej chwili
wykorzystywana w dyskusji ze mną. Ale taki był początek. Dziecko nie mogło się znaleźć
w szkole masowej, w uniwerku, a znalazło się. Doszło do sytuacji bardzo trudnej i dziecko
znalazło się w ośrodku na Warszawskiej i jest szczęśliwe, bo tam powinno być od początku.
Ale tendencja jest taka, że rodzice chcą, żeby te dzieci były w szkołach masowych i my im
w tym pomagamy, wzmacniając kadrowo od strony logopedycznej, psychologicznej, takie
wsparcie dla tych dzieci, ponieważ to jest naszym celem. Ponieważ jednak doszło do różnicy
zdań, wysłuchaliśmy, ja się dwukrotnie spotkałem z rodzicami, więc korygujemy, że do
końca roku bez zmian, natomiast tej dziewiątce proponujemy trzy ośrodki, to jest
Kryształowa, Jagiellońska i Szkolna. To są trzy placówki, które pracują z dziećmi
niepełnosprawnymi i wszystkie trzy mają internaty. Możliwość jest. Powiedzieliśmy
rodzicom, że zorganizujemy im wizytę w każdej z tych placówek, aby mogli rodzice
z dziećmi obejrzeć te placówki i podjąć decyzje. My decyzje rodziców uszanujemy. Jest
jeszcze jedna sprawa z tym związana? Nie. To właściwie już chyba wszystko, poza tym, że:
szerszy kontekst. Pod Telegrafem mamy dwie szkoły, Zespół Szkół Informatycznych i Szkołę
nr 8. W związku z reformą, Szkoła Podstawowa nr 8 ze szkoły sześcioklasowej staje się
szkołą ośmioklasową. W związku z tym od września pojawi się siódma a potem ósma klasa
i przy tej liczbie uczniów obecnie, a także przy wzrastającej liczbie dzieci w tej dzielnicy, ta
szkoła traci możliwość realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci z tego rejonu. Obok jest
szkoła informatyczna. Między szkołą podstawową a szkołą informatyczną jest taka różnica,
że szkoła informatyczna może być w każdym punkcie miasta, natomiast szkoła podstawowa
musi być Pod Telegrafem, bo dzieci nie mogą jeździć na ulicę Warszawską, czy gdzieś dalej.
Stąd, myśmy analizowali wiele, bo ktoś mnie zapytał czy jest wariant B, proszę państwa, to,
co państwu prezentuję, jest chyba wariantem D. Myśmy analizowali różne rozwiązania.
Znalezienie bezkolizyjnego rozwiązania jest niezmiernie trudne, powiedziałbym, że wręcz
niemożliwe. Stąd, po przejściu szkoły informatycznej na ulicę Warszawską, tutaj jeszcze
dodam, że myśmy wstępnie rozmawiali z Kuratorem, Kurator to akceptuje i mamy nawet
deklarację, ze strony pana Kuratora, że w przypadku modernizacji tego obiektu, otrzymamy
wsparcie z Ministerstwa. Ostatnia, proszę państwa taka informacja. W ubiegłym roku, jak
państwo pamiętają, w sposób właściwie bezkolizyjny, ale po dyskusjach, część z państwa
radnych brała w tym udział, udało nam się rozwiązać problem szkół podstawowych
i gimnazjów, które znikają. W tym roku, koniecznie trzeba zrestrukturyzować szkolnictwo
specjalne i dokonać pewnych zmian dotyczących już szkolnictwa zawodowego, dlatego, że
w przyszłym roku, a właściwie od tego półrocza czeka radnych, czeka Prezydenta
gigantyczna praca nad restrukturyzacją szkolnictwa zawodowego. Od l września 2019 roku
w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej w Kielcach znajdzie się trzy i pół tysiąca
uczniów więcej. I tak już zostanie. One ubędą w szkole podstawowej, ale nie da się dwóch
klas z podstawówki przenieść do szkoły zawodowej. To jest ogromna praca. To jest związane
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także z restrukturyzacją merytoryczną tego szkolnictwa. Aby z tym wielkim zadaniem uporać
się w miarę sprawnie, choć będzie to gigantyczne wyzwanie, musimy w tym roku, w tej
chwili oczyścić całkowicie przedpole, aby mój następca, który będzie to robić w przyszłym
roku i między innymi przed państwem będzie projektował tą nową sieć szkolną, żeby miał do
wykonania tylko jedno zadanie - szkolnictwo zawodowe. Ta restrukturyzacja, chcę państwa
poinformować, będzie związana z ogromnymi przesunięciami nauczycieli i pracowników
tych szkół, co dodatkowo skomplikuje sprawę. Z tych względów, proszę państwa o przyjęcie
tych projektów uchwał. Jeszcze jedno, my to prześlemy do kuratora jak powiedziałem
i równocześnie rozpoczną się te działania, o których wspominałem, z rodzicami, ale także
będziemy przeprowadzać dokładne już analizy tak, aby gdy będziemy gotowi, abyśmy mieli
już pogląd, że chcemy podjąć uchwałę definitywną albo nie przyjdziemy z żadnym projektem
i wtedy sprawa się zakończy.
Radna Agata Woj da
Panie Prezydencie, nigdy nie jest dobry czas, żeby tego typu zmiany podejmować, bo one
zawsze budzą kontrowersje. Mówienie dzisiaj, że jesteśmy pod presją czasu pewnych
wymogów ustawowych to faktycznie jesteśmy, bo w lutym musimy podjąć uchwały
intencyjne, żeby mieć możliwość cokolwiek zmieniać. Natomiast mam takie wrażenie, że gro
problemów, które dziś mamy i wątpliwości, wynika też z tego, że państwo przespaliście
dobry czas, czy lepszy czas na rozmowę o tych zmianach. Moim zdaniem, rzeczą
niedopuszczalną, szczególnie w przypadku tak wrażliwych placówek oświatowych jest, żeby,
pomijam radni, rodzice, uczniowie tego typu placówek dowiadywali się z mediów o tym, że
miasto planuje tego typu systemowe zmiany. Tu, panie Prezydencie myślę, że warto uderzyć
się w pierś, że państwo nie zrobiliście tego wcześniej i z pewnością lepiej. Niedopuszczalne
jest, że rodzice i uczniowie nie mają od państwa informacji, a już w szkole pojawia się pan
Kurator, były dyrektor informatyka z obecnym dyrektorem informatyka, obchodzi jak po
swoich włościach i planuje zmiany, to naprawdę nie buduje dobrego klimatu. To, że pan
Prezydent mówi, że pan Kurator będzie wyrażał opinię w tej sprawie, być może będzie
wnioskował o środki z ministerstwa, mam wrażenie, że to jest taki oblig, że ministerstwo
wprowadzając reformę oświaty deklarowało samorządom środki na dostosowanie szkół, ale
to, że pan Kurator to deklaruje to mnie nie dziwi, bo jest emocjonalnie z tą szkołą związany.
Ja przypomnę, że kilka lat temu, jak w tej szkole były planowane zmiany, to pan Kurator
przykuwał się do kaloryfera, żeby bronić tej szkoły, więc z pewnością informatykowi
krzywdy nie zrobi. Ale gra toczy się o to, żeby nie zrobić komuś innemu krzywdy, i to jest
dużo ważniejsze. Pan Prezydent mówił o wariancie D już, bodajże, natomiast ja mam
wrażenie, że zabrakło wariantu E, o którym rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu Konwentu
z panem Prezydentem Lubawskim. To była długa rekomendacja uchwały, ale brakło mi tej
istoty, która była przedmiotem kompromisu, na który, miałam wrażenie że wszyscy byli się
w stanie zgodzić. Ja powiem, co wtedy padło, jeżeli ja to dobrze zrozumiałam i mam nadzieję,
że jeżeli dobrze zrozumiałam, to za chwilę dostaniemy publiczne potwierdzenie tych słów.
Mianowicie, pan Prezydent Lubawski powiedział, że po rozmowie z rodzicami proponuje
następującej treści kompromis: musimy dziś podjąć uchwały intencyjne, bo nas obliguje do
tego tryb ustawowy, natomiast w najbliższym czasie, państwo zwrócą się do poradni
pedagogiczne — psychologicznej, żeby specjaliści z tej poradni, uzgodnieni przez rodziców,
osoby, do których rodzice mają zaufanie, przeprowadzili badania, rozmowy z uczniami tej
szkoły i oni przedstawili opinię czy te proponowane zmiany nie będą odbijać się negatywnie
na uczniach. Jeżeli takowa opinia by była, że przewidują specjaliści, że te, proponowane
systemowe zmiany mogą w sposób negatywny wpłynąć na uczniów, to tak zrozumiałam,
deklarację pana Prezydenta, że odstąpicie państwo od tej zmiany, dotyczącej placówek
oświatowych na ulicy Warszawskiej. Rozumiem, że w ślad za tą propozycją, także propozycja
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w uchwale budżetowej, w której to pan Prezydent wnioskuje zdjęcie 3 milionów na
dostosowanie tej placówki do potrzeb informatyka. Zdjęcie tej kwoty uwiarygadnia tą
propozycję, którą wtedy, na Konwencie usłyszeliśmy. Więc, panie Prezydencie, mam
nadzieję, że za chwilę usłyszymy ją publicznie i usłyszą ją wszyscy radni, a przede wszystkim
usłyszą ją rodzice, którzy są na tej sali i myślę, że są najbardziej zainteresowani tą sprawą.
Dziękuję bardzo.
Prezydenta Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski

To co pani radna powiedziała jest oczywiście prawdą. Spotkałem się z rodzicami. To
spotkanie, wyciągnąłem z niego taki wniosek, że przede wszystkim emocje odgrywały w nim
główną rolę. Trudno. Ja to rozumiem. Trochę usprawiedliwię, moich urzędników Wydziału
Edukacji. Dlaczego? Bo wszystkim się wydawało, że to jest absolutnie doskonałe
rozwiązanie, lepsze. Okazało się że nie dla wszystkich i dlatego, być może, nie było tak
szerokich konsultacji. Żeby wykluczyć krzywdzenie tych młodych ludzi, zaproponowałem
rodzicom, że skierujemy to do jednostki naukowej. Nawet zapytałem jakiej. Wskazano
Poradnię Pedagogiczne - Psychologiczną na ulicy Urzędniczej. Nawet wymieniono nazwisko
pracownika, który mógłby się tym zając, bo jest obdarzony zaufaniem przez tych rodziców.
Wczoraj spotkałem się panią dyrektor. Pani dyrektor przyjęła to wyzwanie i myślę, że
w pierwszych dniach marca powinniśmy mieć opinię. Opinię, z której powinny wynikać
dalsze decyzje. To nie znaczy, żeby było jasne, żebym był dobrze zrozumiany, to nie znaczy,
że będziemy akceptować to, że w szkole, w budynku szkoły, w którym powinno być kilkaset
dzieci, jest tylko pięćdziesiąt. Nas na to nie stać, więc będziemy szukać wspólnie takiego
rozwiązania, które będzie zgodne z opinią naukowców w tym zakresie i zgodne z pewną
logiką, rozsądkiem i ekonomicznie uzasadnione. Ja się z tego nie wycofuję, co powiedziałem.
Czekamy na opinie fachowców. Jakie one będą? Na pewno dzisiejsze zdjęcie trzech milionów
na wniosek pani radnej jest jakby dowodem dobrej intencji, bo nic się nie dzieje, jeżeli
podejmiemy taką uchwałę w marcu, na sesji marcowej. Zdążymy jeszcze takie zmiany zrobić.
Właściwie tyle co mam do powiedzenia.
Radna Agata Woj da
Jedna moja uwaga jeszcze, albo może wyobrażenie, bo mnie się wydaje, oczywiście nie
jestem specjalistą, ale dużą rolę w tej opinii powinna odegrać odpowiedź na pytanie, czy
wprowadzenie do tej placówki kilkuset uczniów z informatyka nie będzie właśnie, z tą dużą
szkodą dla uczniów, którzy wymagają specjalnej opieki i specjalnego trybu. Myślę, że między
innymi to będzie przedmiotem tej opinii i to będzie tak naprawdę warunkować dalsze decyzje.
Dziękuję, panie Prezydencie za tą deklarację i wycofanie się z tej kwoty, o której wcześniej
mówiłam. Skoro mam głos, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej proszę o pięć
minut przerwy.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak wznowił obrady.
Radna Agata Woj da
Ja jeszcze chciałabym poprosić pana Prezydenta jednak o mocniejszą deklarację. Ta
deklaracja, która padła na Konwencie była bardziej zasadnicza i jednoznaczna niż ta, którą
pan Prezydent przed chwilą wypowiedział. Chciałabym usłyszeć, że jeżeli się okaże, że opinia
będzie w sobie zawierała pewne wątpliwości, to informatyk nie zostanie przeniesiony na ulicę
Warszawską, i że państwo z tej opcji zrezygnujecie. Rozumiem, szukanie innych opcji, także
wobec szkoły na ulicy Warszawskiej, natomiast nie połączą państwo tych dwóch placówek,
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jeżeli będzie opinia, że przeniesienie tam kilkuset zdrowych, w pełni sprawnych uczniów
może się negatywnie odbić na uczniach, którzy w tym momencie w tej szkole się uczą.
Prezydenta Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
Ja na Konwencie takiej deklaracji nie składałem, że informatyk nie będzie przeniesiony. Ja
powiedziałem, że będziemy działać zgodnie z wytycznymi naukowców, którzy nam
powiedzą. Na pewno będziemy uwzględniać to, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. To, co
będzie wynikać z tej analizy i z tych wniosków, będziemy realizować. Jeszcze raz powiem to,
co wcześniej powiedziałem, ja wiem że tego się państwo przestraszyli, że nie będzie zgody na
to, żeby w budynku, gdzie powinno być kilkuset uczniów: czterystu, pięciuset, będzie 50
osób. Nas na to nie stać, po prostu. Jeżeli się okaże, że nie da się tego rozłączyć, połączyć
itd... ja myślę, że głównym problemem, który zdefiniujmy, bo to akurat jest bardzo dobry
moment, żeby o tym powiedzieć, tak naprawdę, część rodziców nie chce się zgodzić, żeby ta
trzydziestka, czy czterdziestka przeszła i została zaakceptowana przez połączenie, do szkoły
integracyjnej. Tu jest cały problem. Zostawmy to, zrobię to zgodnie z własnym sumieniem
i z tym, co tu mówię publicznie, mianowicie, że wytyczne specjalistów zostaną uwzględnione
i wykonane. Nic więcej nie mogę. Ja nie mogę powiedzieć że nie przeniosę. Może trzeba ten
budynek rozdzielić? Nie wiem. Fizycznie rozdzielić go na dwie części i przenieść tego
informatyka, czy przenieść inną szkołę. Trudno powiedzieć. Ja takiej deklaracji nie mogę
złożyć, bo ona by była lekkomyślna.
Radna Joanna Winiarska
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, to jest temat bardzo delikatny, miałam nie zabierać
głosu, ale tutaj zostałam tak naprawdę do tego zmuszona. Dlaczego? Piątego lutego
umówiłam spotkanie z panem Prezydentem i rodzicami ze szkoły. Dzieci ze szkoły z ulicy
Warszawskiej, jak również z rodzicami, którzy chcą tam swoje dzieci posłać, obecnie mają
dzieci na Szkolnej. Niestety nie uczestniczyłam w tym spotkaniu, bo zostałam przez pana
Prezydenta wyproszona, więc nie byłam świadkiem ustaleń rodziców i pana Prezydenta.
Niemniej jednak przekaz potem od rodziców miał zupełnie inny wymiar. Co więcej, to co
usłyszałam od kolegów i koleżanek, jeżeli chodzi o to, co miało miejsce na Konwencie,
również, z tego co wiem deklaracje jakie padły miały również zupełnie inny wymiar. Tak
naprawdę chodzi o to, żeby nie rozdzielać tych dzieci, które na obecną chwilę są na
Warszawskiej i taką znaleźć alternatywę, żeby one mogły dalej w tej szkole pozostać. Było na
Komisji dużo propozycji, między innymi przekształcenia będącego tam internatu w bursę, co
umożliwi aby więcej dzieci mogło korzystać. Zmiana nazwy szkoły, prawda, jak jest to
w przypadku, u pani Marty Jagniątkowskiej, że dzieci, w większej ilości dzieci z innymi
orzeczeniami również do szkoły mogą tak naprawdę przystąpić. Ja mam pytanie, co
właściwie zostało ustalone, bo z informacji, jakie ja posiadam i od rodziców i z Konwentu,
z ust pana Prezydenta wyjść miała następująca deklaracja: że jeżeli, po opinii jaka zostanie
wydana od specjalistów z poradni psychologiczno - pedagogicznej, będą jakiekolwiek
przesłanki, że zmiany idące, związane z przekształceniem ośrodka, co za tym idzie szkół
wchodzących w jego skład, będą miały jakikolwiek negatywny wpływ na dzieci będące
w szkole na Warszawskiej, zostaną wstrzymane działania, które dziś zostałyby podjęte
w przypadku podjęcia uchwały intencyjnej. Bardzo proszę o jasne określenie jakie były
deklaracje i tak naprawdę z tego co wiem, również dużo było niejasności w kwestii przekazu
ile jest dzieci. Ja na dzień dzisiejszy wiem, że dwie klasy zostaną utworzone, właśnie dzieci,
które ze szkoły ze Szkolnej odejdą. Więc tak naprawdę, bardzo bym prosiła o jasną
informację, co zostało tak naprawdę ustalone i jaką w tym momencie mamy gwarancję do
dalszych działań. Dziękuję bardzo.
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Prezydenta Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
Pani radna, ja mam wątpliwość, czy pani w tej sprawie w ogóle powinna się wypowiadać.
Z bardzo prostej przyczyny. Wykorzystuje pani, nie pierwszy raz, sytuacje emocjonalne i o ile
ja dobrze jestem w stanie ocenić sytuację, to rodzice wyszli ode mnie zadowoleni, ale pani na
nich czekała. Po piętnastu minutach rozmowy z panią, widziałem już niezadowolenie
i zmianę stosunku do tej propozycji. Dlatego wybaczy pani, nie odpowiem pani na te pytania,
bo nie przejdzie mi to przez gardło.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki ad vocem
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, Wysoka Rado. Słusznie pani Joanna Winiarska
mówi, że to jest delikatna sprawa, bo jest delikatna sprawa, ale tylko to mówi, natomiast
działania nie potwierdzają tego. Tej właśnie pani. Myśmy, w ubiegłym miesiącu obradowali
w Komisji na ten temat. Komisji Edukacji i Kultury. Na koniec był apel do wszystkich,
wiedząc, że to jest delikatna sprawa, żeby nie angażować się po żadnej stronie medialnie
w stosunku do zamierzeń, które są w tej chwili dyskutowane. Potem, twarzą całej awantury
medialnej w Radio Kielce, była pani Joanna Winiarska. W trakcie tej audycji
wykorzystywane były wypowiedzi dzieci i te dzieci z niepełnosprawnością umysłową były
wykorzystywane w celach wyłącznie politycznych, a nie w merytorycznych. Zresztą w ogóle
czy w politycznych, czy w merytorycznych, dzieci nie powinno się w ogóle mieszać do tej
sprawy. Niestety to było za wiedzą i przyzwoleniem również dyrektora tej placówki. To
dyskwalifikuje moim zdaniem również dyrektora tej placówki, że dopuścił do sytuacji,
w której dzieci są wykorzystywane przez media w konflikcie, który tam nastąpił. Twarzą
całości jest właśnie radna Winiarska. W związku z tym, wcale się nie dziwię, że pan
Prezydent podziękował jej przy wejściu. Dziękuję bardzo.
Radny Jan Gierada ad vocem
Słuchałem z uwagą wypowiedzi wszystkich moich poprzedników i zauważyłem jedną, jakąś
niedorzeczność. Pani Agata Wojda mówi, że nigdy nie jest dobry czas na takie zmiany. Tak
powiedziała, cytuję to słowo w słowo, a później zaraz mówi, że trzeba było to zrobić
wcześniej. To jak nie jest żaden czas dobry, to co to ma za znaczenie, czy zrobić wcześniej
czy później? Jakaś, prawda, nieścisłość. Druga sprawa. Znajdują się specjaliści na sali, wśród
radnych, którzy są lepszymi specjalistami od doświadczonego pedagoga, nauczyciela,
Kuratora, Wiceprezydenta Syguta. Ja nie wierzę, żeby ktokolwiek się lepiej od niego znał.
Jestem zawsze po stronie ludzi normalnych, ale jestem też po stronie dzieci, które nie mogą
być wykorzystywane w taki czy inny sposób na sesjach po to, żeby sobie łapać punkty.
Trzeba znaleźć złoty środek, taki, aby przynajmniej w części zadowolić wszystkie strony, bo
nie da się wszystkich zadowolić. Jednemu zależy na tym żeby w tej szkole uczył, drugiemu
będzie zależało, żeby jego dziecko było tam, a nie na Kryształowej, czy Szkolnej. Zawsze
będą jakieś niesnaski. Dlatego dajmy czas, to co zadeklarował Prezydent, chyba logiczne
rozwiązanie, żeby psychologowie, znawcy tematu zbadali, zobaczyli, porozmawiali z tymi
dziećmi, bo możemy skrzywdzić te dzieci w sposób absolutnie niepotrzebny. Dajmy czas. To
nie są ludzie pełnosprawni, to są z umiarkowanym upośledzeniem, czy nawet głębszym,
dlatego musimy do tego podejść bardzo delikatnie, spokojnie, z rozwagą, a nie szukać sobie
przed wyborami poklasku.
Radna Joanna Winiarska ad vocem
Ja tylko tak nadmienię, nie byłam organizatorem, a gościem tego spotkania. Poproszona
o obecność przez rodziców, tu również obecnych. I takie jeszcze do kolegi Tomasza
Boguckiego, kolego radny, nie pan mnie wybrał na radną i nie panu mam się tłumaczyć
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w jakie akcje się udzielam, a udzielam się wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Dziękuję
uprzejmie.
Radna Agata Woj da ad vocem
Do pana radnego Gierady. Nigdy nie jest dobry czas, ale można coś zrobić lepiej albo gorzej.
Opowiem panu w pana stylu. Jeżeli mężczyzna, który chronicznie boi się kobiet chce się
oświadczyć, nigdy dla niego nie jest dobry czas. Ale jego szansę wzrosną jak umyje
paznokcie, założy garnitur niż jak pójdzie uflejany i śmierdzący. Dziękuję.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pan Jacek
Michalski
Panie Przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni. Chciałbym z tego
miejsca podziękować dla pana Prezydenta Syguta, że pochylił się nad problemem Szkoły
Podstawowej nr 8 przy ulicy Wrzosowej. Szanowni państwo, ta szkoła mieści się w budynku
przedwojennym. Tam obecnie zajęcia odbywają się od godziny 7.30 do 16.15. Teraz jeszcze
uruchamiając siódmą i ósmą klasę, prawdopodobnie musiałoby to być w systemie
trzyzmianowym, nauka prowadzona. Dobrze, że pan Prezydent Andrzej Sygut pochylił się
nad tym tematem i szuka nowej siedziby dla Szkoły Podstawowej nr 8. Ten budynek jest
budynkiem przedwojennym, już nie spełnia, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy kryteriów
aby tam się dzieci uczyły w szkole podstawowej od klasy pierwszej do klasy ósmej.
Konieczność jest nowego budynku dla tej szkoły podstawowej. Dziękuję.
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury, pani Regina Zapała
Panie Przewodniczący, szanowni radni. Pan Prezydent Sygut na wczorajszej Komisji
Edukacji powiedział takie zdanie: „Zaufajcie nam". Wrócę do tego zdania, ponieważ
w minionych latach, wielokrotnie były podejmowane bardzo trudne, bardzo trudne decyzje
odnośnie przenoszenia szkół, likwidowania. Okazuje się, że wszystkie te działania były
podjęte sensownie, mądrze i dzisiaj nie ma niezadowolenia. Pamiętam awanturę dotyczącą,
kiedy chcieliśmy przenieść dzieci z Posłowie, czterdzieścioro dziewięcioro dzieci do szkoły
w Dyminach. Do szkoły ładnej, pięknej, jasnej. Jaka była awantura. O rok było przewleczone
całe działanie, ponieważ włączyli się radni i rzeczywiście pochylali się nad tymi dziećmi, jaka
krzywda im się będzie działa. Ja wtedy powiedziałam, że jako nauczycielka języka Polskiego
nie chciałabym uczyć, nie chciałabym uczyć w klasach łączonych, a tam była taka praca.
Awantura była wielka, jeśli chodzi o szkołę, kiedy trzeba było przenieść szkołę muzyczną na
ulicę Wojewódzką. Boże, co to się wtedy działo. Jakaż była awantura. Dzisiaj nikt już nie
pamięta. Ja byłam zrugana przez nauczycieli, przez kilkoro. Po latach, po dwóch latach, te
same kobiety przyznały rację, były zadowolone. Krzywda się dzieciom nie stała, nie byli
pokrzywdzeni nauczyciele. Dzisiaj Prezydent Sygut z panią dyrektor Stanisławską mówią to
samo. Dajcie nam działać. Naprawdę to są ludzie, którzy mają na uwadze przede wszystkim
dobro dzieci. Naprawdę dobro dzieci. Ja myślę, że nie będzie krzywdy dla tych dzieci, jeżeli
sytuacja zostanie rozwiązana tak, jak tu proponują siły pana Prezydenta. Naprawdę dajmy
szansę im wykazać się.
Radna Joanna Winiarska
Panie Przewodniczący, w imieniu rodziców obecnych tu na sali, bardzo proszę
o umożliwienie głosu pani, która reprezentuje wszystkich rodziców dzieci z ulicy
Warszawskiej, na zakończenie i podsumowanie tej dyskusji. Wiem, że zostało pismo
stosowne złożone, wiem że wczoraj były inne deklaracje ale w dniu dzisiejszym, jednak
sytuacja poszła w innym kierunku i rodzice bardzo proszą o możliwość zabrania głosu.
Dziękuję uprzejmie.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak

Rzeczywiście pismo takie do mnie wpłynęło. Wczoraj byli rodzice u mnie i ustaliliśmy że nie
zabiorą... Ale OK. Proszę panią o zabranie głosu.
Przedstawiciel Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr l,
pani Beata Kurdziej
Dziękuję bardzo za zabranie głosu. Ja chciałam tylko podziękować serdecznie panu
Prezydentowi Lubawskiemu za wysłuchanie nas i w pełni ufamy, i trzymamy się tego co pan
Prezydent nam powiedział. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć na temat dzieci, które
wystąpiły. Dzieci nie były wykorzystywane, nie były zmuszane do oddania głosu. Dzieci nas
bardzo prosiły o to, żeby miały możliwość wypowiedzenia się. To są dzieci, które są
świadome tego co mówią, są odpowiedzialne za siebie, nie są ubezwłasnowolnione. Dzieci
chciały bardziej protestować i głośniej. To, że wypowiedziały się tak, jak się wypowiedziały,
to uważam, że jest minimum co zrobiły. Nie zostały, uważam wykorzystane, w pełni
świadomie, za zezwoleniem rodziców, nauczyciele nie mieli z tym nic wspólnego, a po
prostu, a pani Winiarska tylko była przy tym. Zapewniam, że nie była to sprawa polityczna,
ani żadna inna. Po prostu chcieliśmy się wszyscy wypowiedzieć. Rodzice i dzieci. Dziękuję
bardzo.
Radny Jarosław Machnicki
Ja chciałbym precyzyjnie poprosić o to, aby osoba, która ma dane liczbowe dotyczące tych
szkół, klas, placówek, jeszcze raz to zakomunikowała. Bo ja dzisiaj słyszałem pięć albo sześć
różnych symulacji liczbowych, od wszystkich osób, które są bardzo dobrze poinformowane.
A ja chciałbym jeszcze raz, aby to się przebiło do mediów, bo każdy dysponuje innymi
danymi, a myślę, że organizator ma te dane najlepsze i gdyby jeszcze raz one wybrzmiały,
byłbym bardzo za to wdzięczny. Sam naprawdę nie wiem, jakie to są liczby.
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut
Panie Przewodniczący, panie radny. Ja podaję stan na l września 2018, ponieważ jak państwu
wcześniej mówiłem... Tak przyszłość, l września 2018 roku, ponieważ państwu
powiedziałem, że pod wpływem kontaktów z rodzicami zdecydowaliśmy się, że obecny rok
szkolny w niezmienionym kształcie trwa do końca, czyli do końca czerwca. Czyli problem
i proponowane uchwały dotyczą sytuacji od l września 2018 roku. Stąd informacja, a jest
naprawdę precyzyjna. W przyszłej klasie trzeciej i drugiej, od l września 2018 roku będzie
9 dzieci z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną, i 41 dzieci z niepełnosprawnością
lekką. Może paść pytanie, bo tu padło takie pytanie, ja się muszę do niego odnieść. Proszę
państwa, w dyskusji na temat tego, kto ma chodzić do tych szkół, biorą udział rodzice, którzy
tam nie mają dzieci. My nie możemy przyjąć takiego założenia, że rodzic, który ma dziecko
u pana dyrektora Czapli w klasie trzeciej będzie dyktować władzom miasta, gdzie ma być
szkoła, do której ją pośle. W tej sprawie mają się prawo wypowiadać i słuchamy tych
rodziców z ogromną uwagą, rodzice dzieci, które tam są. Klasa trzecia już nie będzie
we wrześniu. Więc rodzice dzieci z trzeciej klasy, jednej i drugiej grupy, ich to już nie
dotyczy. Natomiast dzieci, które chodzą na ulicę Szkolną, do szkoły podstawowej, otrzymają
propozycję pójścia na ulicę Warszawską. Tu chciałbym, państwu powiedzieć, że dyrektor
szkoły zgłosił nam, że ma dzieci w normie intelektualnej z zespołem Aspergera i dzieci
autystycznych i te dzieci znajdą się w tej klasie integracyjnej. Ale są też rodzice dzieci ze
szkoły podstawowej z ulicy Szkolnej, chciałem powiedzieć numer 7 bo to była stara szkoła
podstawowa tam, którzy życzą sobie, aby ich dziecko zostało w tej szkole. W szkole
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specjalnej. Myślę, że po dzisiejszym spotkaniu mamy miesiąc, dwa, na to, żeby te kwestie,
wszystkie precyzyjnie wyjaśnić.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki ad vocem
Ja chciałem dopowiedzieć, że jest sto miejsc w internacie, z czego dwadzieścia jest tylko
wykorzystanych. Te czterdzieści dzieci, o których mówił pan Prezydent, to w części są dzieci,
które do szkoły nie chodzą, tylko mają indywidualny tok zajęć.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie.
I. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia dotychczasowej ponadpodstawowej Branżowej
Szkoły I stopnia nr 8 Specjalnej w Kielcach w ponadpodstawową Branżową Szkołę I stopnia
nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Kielcach, (pkt 8.6)
Głosowanie:
Za
-16
Przeciw
-5
Wstrzymało się
-3
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1172/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
zamiaru przekształcenia dotychczasowej ponadpodstawowej Branżowej Szkoły I stopnia nr 8
Specjalnej w Kielcach w ponadpodstawową Branżową Szkołę I stopnia nr 8 z Oddziałami
Specjalnymi w Kielcach.
II. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kielcach.
(pkt 8.7)
Głosowanie:
Za
-17
Przeciw
-5
Wstrzymało się
-2
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1173/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kielcach.
III. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Informatycznych
im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach, (pkt 8.8)
Głosowanie:
Za
-16
Przeciw
-5
Wstrzymało się
-3
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1174/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka
w Kielcach.
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Do pkt 8.9

Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 10 w Kielcach.
To już chyba uchwaliliśmy?
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Nie.
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut
Chodzi o Technikum nr 10, które zlokalizowane jest w Zespole Szkół Zawodowych imienia
Stanisława Staszica w Kielcach. Ja chciałbym państwu przypomnieć, że wracamy tu do
kwestii, którą bodaj dwa lata temu podjęliśmy, ale w związku z zapowiadaną reformą
i brakiem wiedzy, jak to dalej Minister nam narysuje, zawiesiliśmy i wracamy do tej sprawy.
Pomysł polega na tym, aby ze względu na przepływy uczniów, ja powiem o co chodzi, duża
grupa uczniów zapisuje się do technikum i do liceum. Po pierwszym semestrze okazuje się, że
nie radzą sobie w tego typu szkołach i rozpoczyna się poszukiwanie gorączkowe, po całym
mieście szkoły zawodowej, w której dziecko może kontynuować naukę. Te dwa zespoły
szkół, które są po sąsiedzku, po połączeniu, wtedy by miały ułatwiony, i taki bezbolesny,
bezkolizyjny przepływ dzieci z technikum do szkoły zawodowej. To raz. Dwa, ze względu na
trudną sytuację kadrową wśród nauczycieli, w momencie, kiedy te dwa organizmy są osobne,
nauczyciel, powiedzmy fizyki, w jednej szkole ma dziesięć godzin, w drugiej szkole zostaje
sześć i tego się nie da racjonalnie, w dwóch placówkach wykorzystać i w momencie, kiedy
połączymy te dwie jednostki, ta kwestia również będzie łatwiejsza. Kolejna kwestia, to jest
kwestia organizacji całego bloku zajęć związanych ze szkoleniem umiejętności praktycznych.
Wtedy, pod jednym kierownictwem będzie to można robić łatwiej. Związki zawodowe
zaakceptowały tą propozycję, nie widzą tu żadnych zagrożeń dla nauczycieli, swoich
członków. Proszę o przyjęcie tej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1175/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
zamiaru likwidacji Technikum nr 10 w Kielcach.
Do pkt 8.10

Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały
w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego w Kielcach.
Sprawa Liceum Gałczyńskiego jest państwu znana od kilku lat. Ta szkoła praktycznie już nie
istnieje. Istnieje tylko formalnie. W związku z tym prosimy o przyjęcie uchwały likwidującej
tę szkołę.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1176/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Kielcach.
Dopkt8.ll
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały
w sprawie rozwiązania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr l w Kielcach.
Tego nie uchwaliliśmy?
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Nie. Rozmawialiśmy o tym ale nie. Może pan Prezydent chce coś dopowiedzieć.
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut
Już więcej nic. Uzasadnienie do wszystkich, tych trzech uchwał związanych: Hauke Bosaka,
Warszawska, uzasadniłem.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Ale tak mamy w porządku obrad, po kolei.
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut
Ale nie muszę uzasadniać?
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
W zasadzie nie, bo już wszystko zostało powiedziane.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
-2
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1177/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
rozwiązania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr l w Kielcach.

Do pkt 8.12
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Kielcach
i włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr l do Zespołu Szkół Mechanicznych
im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach.
Tu kontynuuję uzasadnienie, które rozpocząłem przy okazji likwidacji Technikum nr 10.
W wyniku tej uchwały, przy ulicy Jagiellońskiej Zespół Szkół Mechanicznych połączy się
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z Zespołem Szkół Zawodowych w jeden Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach imienia
generała Władysława Sikorskiego.
Mam jeszcze apel. Chciałbym do państwa radnych i do wszystkich tu zgromadzonych
zaapelować, aby w tym okresie, kiedy będziemy dyskutować na temat kształtu tego, aby
państwo wykazali się ogromną wstrzemięźliwością jeżeli chodzi o kontakty z nauczycielami
i uczniami. Chcę państwu powiedzieć, że podzielam państwa pogląd, że kwestia jest
niezwykle delikatna i wrażliwa, i my, ani pani dyrektor Stanisławska, ani ja, ani nikt
z pracowników Wydziału, w pewnych kwestiach, związanych z etyką, się nie wypowie.
Nawet, gdyby państwo mieli nie przyjąć tej uchwały. Po prostu są strefy tabu, na które nikt
nie ma prawa wkraczać. Niestety w ostatnim okresie takie przekraczanie granic miało
miejsce. Bardzo państwa proszę, żeby w tej kwestii wyjątkową delikatnością się wykazać.
Jeżeli państwo w indywidualnej rozmowie chcą na ten temat coś bliżej, jesteśmy do
dyspozycji.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1178/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Kielcach i włączenia
Branżowej Szkoły I stopnia nr l do Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława
Sikorskiego w Kielcach.

Do pkt 8.13
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pani Magdalena
Gościniewicz zarekomendowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania
Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Do statutu jest załącznik, który obrazuje wykaz jednostek organizacyjnych, które należą do
prowadzenia w imieniu pana Prezydenta, przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
W związku z powstaniem Centrum Obsługi Placówek, czyli placówek opiekuńczo wychowawczych, zachodzi konieczność umieszczenia tego centrum w tymże wykazie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1179/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
w Kielcach.

22

Do pkt 8.14
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pani Magdalena
Gościniewicz zarekomendowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wprowadzenia Samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych Miasta Kielce.
Program ten oczywiście obowiązuje i jest, ale w związku z wejściem w życie od l stycznia
2018 roku nowego brzmienia artykułu ustawy, z 2014 roku o karcie dużej rodziny, mówiący
o tym, że dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, obok karty
tradycyjnej, która zostaje dalej, będzie również druga karta, tak zwana karta elektroniczna,
którą mamy obowiązek wprowadzić. Dlatego zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do
tejże uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1180/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia Samorządowego Programu dla Rodzin
Wielodzietnych Miasta Kielce.

Do pkt 8.15
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pani Magdalena
Gościniewicz zarekomendowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu
potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku.
Projekt, jak co roku, dotyczy przedstawienia rocznego planu potrzeb gminy Kielce w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2018, które trwają od teraz do
października bieżącego roku. Prace społecznie użyteczne, są to przede wszystkim prace
porządkowe, prace konserwatorskie, prace w pralni, kuchni, dbanie o zieleń. Odbywają się
w jednostce naszej, ale również w innych jednostkach miasta Kielce. W 2018 roku będą
realizowane do końca października i będą obejmowały. Bezrobotni otrzymają świadczenia
w wysokości 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania pracy. Te 8,10 zł będzie refundowane
w części przez Miejski Urząd Pracy, a w części przez miasto. Urząd Pracy refunduje 60%,
pozostałe 40% refunduje Gmina Kielce. Prace społecznie użyteczne z dotychczasowych
doświadczeń, są bardzo przydatne. Wiele z tych osób, dostaje pracę, jest zatrudnianych, jak
również w tych pracach jak i innych. Mało jest osób, które rzeczywiście nie wykazują się
zainteresowaniem pracą, ale takie też się zdarzają. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie
niniejszej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1181/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w 2018 roku.

Do pkt 8.16
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, pan Artur Hajdorowicz
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II:
WITOSA, SIEJE".
Przedstawiamy dzisiaj projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, czyli to jest
punkt startowy. W środkowej części to jest obszar około 60 hektarów, w środkowej partii
ulicy Witosa. Granicą planu od strony zachodniej jest ulica Piwowarska, Peryferyjna, od
strony południowej częściowo dolina rzeki Silnicy, od strony wschodniej granica pasa
drogowego ulicy Witosa, od północy to jest granica lasu, jednocześnie granica
administracyjna miasta Kielce i gminy Masłów. Sieje, Witosa, to jest teren, który ma
rodowód przemysłowo - składowy, ale tak jak wszędzie w mieście wchodzą nowe funkcje.
Ustalenia studium są dość elastyczne, czyli tutaj jest produkcja, składy, magazyny, hurtownie,
ale też mieszkaniówka jednorodzinna, wielorodzinna i usługi ogólnomiejskie. Na
ortofotomapie widać, ile jeszcze terenów jest wolnych i niezainwestowanych. Jest to około
20 hektarów terenu, gdzie niewiele trzeba dołożyć infrastruktury, żeby go wykorzystać
w całości. Tak że celem tych prac jest ustalenie zasad i warunków zabudowy, przede
wszystkim dla terenów budo walnych. Sądzimy, że one będą korzystniejsze w planie, niż te,
które wynikają wprost z zasady dobrego sąsiedztwa, z warunków zabudowy i przyda się,
ponieważ to jest, i będzie, teren wielofunkcyjny, ustalić prawidłowe relacje pomiędzy
poszczególnymi funkcjami, ale przede wszystkim wyprostować sprawy infrastrukturalne. Tu
jest dawna ulica Sieje, która ma w tym momencie niejasny status, więc pasma przewodów
infrastrukturalnych konieczne od urbanizacji już ostatecznej tego terenu. Struktura
własnościowa jest dość różnorodna. Funkcjonalna także. Ale najważniejsze, jest to dużo
terenów budowlanych pod rozmaite funkcje. W tym momencie trwa procedura przygotowania
zgody na realizację inwestycji drogowej, czyli rozbudowa ulicy Witosa. Miejski Zarząd Dróg
to prowadzi. My oczywiście, z planem jesteśmy trochę z tyłu, poczekamy na ostateczne
rozwiązania, bo też fragment tej ulicy w tym planie się znajduje. Przede wszystkim trzeba
udrożnić dawną ulicę Sieje i uzupełnić infrastrukturę tak, aby te tereny mogły zostać
wykorzystane na cele budowlane. Ustalenia Studium, jak mówiłem są dość elastyczne, bo tu
dopuszczone są wszystkie możliwe funkcje. Przy okazji plan ustali zasady ochrony doliny
rzeki Silnicy, i jakby zbliżenie maksymalne zabudowy. Chociaż jest to już objęte strefą „A"
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tutaj nie spodziewamy się jakiś wielkich
problemów, oczywiście po ostatecznym wyjaśnieniu problemów w dyskusji, która trwa, na
temat kształtu przebudowy ulicy Witosa. To wszystko. Dziękuję bardzo.

Radna Katarzyna Zapała
Panie dyrektorze, ten plan jest bardzo potrzebny, w tej dzielnicy północ. My ją powoli
porządkujemy. Natomiast w planie tym, jak sam pan wspomniał, jest fragment ulicy Witosa,
której koncepcja przebudowy została już przez Miejski Zarząd Dróg przygotowana, zresztą
było ich kilka wersji, one były też konsultowane społecznie. Teraz widzę ogromną szansę,
przy pracy nad planem zagospodarowania przestrzennego, żebyśmy też uporządkowali
kwestie komunikacyjne, bo mieszkańcy i przedsiębiorcy, to zresztą pan wspominał, że ten
plan też będzie miał taki charakter, bo to jest dzielnica zarówno mieszkaniowa, ale też
przemysłowa i usługowa. Przy czym usługi są to często wyspecjalizowane, nazwijmy to:
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z branży ciężkich, więc jest ona ważna, z punktu widzenia rozwoju miasta. Natomiast ulica, te
uwagi, które były przedkładane przez przedsiębiorców, tudzież mieszkańców co do koncepcji
przeprowadzenia remontu, inwestycji, czyli Witosa, chciałabym, żeby jasno też wybrzmiały,
dlatego, że tam są takie uwagi, dość według mnie istotne to znaczy rozszerzenie na dwa pasy
ruchu i w konsekwencji sprowadzenie do jednego. A wiemy z praktycznych doświadczeń, na
przykład Tysiąclecia, że tego typu rozwiązania drogowe nie spełniają de facto funkcji
ułatwiającej komunikację. Takim istotnym problemem, nie wiem czy będzie to poruszane,
czy jest to widoczne, czy będzie widoczne w ZRID-zie, natomiast jest fakt, że przyłącza
techniczne są poprowadzone przez działki prywatne. Natomiast ja wiem, i nie raz
uczestniczyliśmy w takich rozmowach, że te przyłącza, istotne, które będą w konsekwencji,
w przyszłości, prędzej czy później wymieniane, tudzież naprawiane, powinny być w ciągu
jednak chodników. Czyli pasa drogowego, który będzie własnością publiczną miasta. To co
jest jeszcze istotne i na co chciałabym, żebyście państwo zwrócili przy okazji omawiania
charakteru tego planu, to fakt, że właśnie droga Witosa oraz jej odnogi różnego rodzaju, to są
drogi, które doprowadzają, z punktu widzenia rekreacyjnego i turystycznego, na przykład
rowerzystów, tudzież pieszych do bardzo atrakcyjnych terenów leśnych, off-roadowych. Stąd
też prośba moja, o zwrócenie uwagi, w trakcie opracowywania planu nad tą kwestią, właśnie
turystyczną, rowerową, bo to jest wymarzone miejsce, byśmy zachęcali naszych mieszkańców
do korzystania ze ścieżek rowerowych, tras biegowych i tego typu podobnych rzeczy.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja myślę, że zamiast mówić
o dzielnicy przemysłowej, bo tam przemysłu, tak naprawdę to raczej nie ma, a już przemysłu
ciężkiego na pewno. Natomiast są usługi, one nie są ciężkie ale uciążliwe. Dobrze się stało, że
przystępujemy do tego planu i proszę mieć z tyłu głowy firmę ENERIS, która tam prowadzi,
powiedziałbym w cudzysłowie „nielegalny recykling, okradając miasto". Śmierdzi to na całą
Dąbrowę i na całe Sieje. Pozwoliliśmy na budowę budynków wielorodzinnych, ale jak róża
wiatrów zawieje, to wszyscy mieszkańcy zamykają okna. To jest postulat mieszkańców, żeby
się pozbyć tego śmierdzącego problemu, przy okazji, jak będziemy określać co tam może być,
a czego tam być nie może. Wielokrotnie, mieszkańcy skarżyli się na tą sytuację, również
przedsiębiorcy, którzy tam mają swoje siedziby. Czas by było, żeby ten śmierdzący problem
został załatwiony do końca.
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, pan Artur Hajdorowicz
Ja tylko potwierdzę, że między innymi powodem do przystąpienia do tego planu, z naszego
punktu widzenia, planistów, są pewne konieczności pewnych regulacji relacji pomiędzy
funkcjami i też nieuniknionych konfliktów w terenie dość różnorodnym funkcjonalnie.
Oczywiście celem planu jest eliminacja tych konfliktów i ustalenie raz na zawsze gdzie co
można, a czego nie można.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1182/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
„KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II: WITOSA, SIEJE".

Do pkt 8.17
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Grochowej.
2
Jest to jeden z garaży, który tam są, w ciągu. Garaż 15 m . Proszę o jej przedłużenie
i podjęcie tym samym uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1183/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej.

Do pkt 8.18
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Seminaryjskiej.
Przedłużenie na kolejne trzy lata części nieruchomości przy ulicy Seminaryjskiej,
w bezpośrednim sąsiedztwie bazarów, z takim samym przeznaczeniem jak bazary.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1184/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej.

Do pkt 8.19
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Żelaznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Altana śmietnikowa dla wspólnoty mieszkaniowej. Bardzo proszę o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

26

Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1185/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Żelaznej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 8.20
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Kredowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Sytuacja analogiczna - pojemnik na nieczystości.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1186/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Kredowej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 8.21
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk

zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Punkt sprzedaży pieczywa przy szpitalu.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1187/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
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Do pkt 8.22
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk

zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy alei Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
Przedłużenie istniejącej dzierżawy pod pawilonem wzdłuż Szajnowicza, na skrzyżowaniu
Szajnowicza i Grunwaldzkiej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1188/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza - Iwanowa
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 8.23
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w drodze
darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy alei Księdza Jerzego
Popiełuszki, ulicach: Ojca Kolumbina Tomaszewskiego, Tarnowskiej, Wrzosowej.
Chciałbym prosić państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na tą uchwałę, ponieważ jest to
uchwała przełomowa. Chyba najważniejsza z uchwał w zakresie nieruchomości w tym roku,
ale sądzę też że jedna z najważniejszych dla naszego miasta. Jak państwo zapewne pamiętają,
od ponad roku trwały starania i dążenia do tego, aby udało się w Kielcach zlokalizować
Ogólnopolski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar, który będzie przeniesiony
z Warszawy i tutaj będzie rozbudowany i będą zatrudnione nowe osoby, plus część kadry
z Warszawy. Wszystko wskazuje na to, że proces ten jest już zakończony. Ten proces
decyzyjny jest zakończony, a od pewnego czasu trwają już bardzo intensywne prace
przygotowawcze do rozpoczęcia tej inwestycji. Teren, który jest w tej chwili, właściwie jest
już wystarczający do tego, aby można było przekazać go na rzecz Skarbu Państwa i w oparciu
o to, rozpisać konkurs architektoniczny, konkurs na koncepcję architektoniczną i następnie
już na projekt budowlany przyszłych laboratoriów. Jest tutaj pismo z wczorajszą datą pismo
Prezesa Głównego Urzędu Miar, który wnioskuje o to, żeby te nieruchomości, które już
mamy mogły być przekazane na Skarb Państwa. To pozwoli podpisać umowę GUM-owi, bo
to będzie podpisywać Główny Urząd Miar, będzie zawierać tę umowę ze Stowarzyszeniem
Architektów Polskich i będzie rozpisany międzynarodowy konkurs na koncepcję, a następnie
projekt tego obiektu. Jest to niezmiernie istotna dla naszego miasta inwestycja. Sądzę, że nie
będzie przesadą, jeśli ja powiem, że to jest chyba pierwsza tak duża inwestycja w naszym
mieście rządowa, od czasu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Miasto daje grunt,
pozostałe środki będą pochodzić ze środków unijnych, z Regionalnego Programu
Operacyjnego, plus część środków rządowych bezpośrednio z GUM-u. 22 grudnia ubiegłego
roku, przez Premiera Morawieckiego została zatwierdzona strategia działania Głównego
Urzędu Miar w Polsce na lata nadchodzące i budowa tego kampusu znalazła się już w tej
strategii. Został powołany w Kielcach specjalny zespół, po stronie Głównego Urzędu Miar,
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w którym pracują specjaliści, którzy już zajmują się przygotowywaniem, koordynowaniem
tych działań, związanych z przygotowaniem do projektowania tej inwestycji. W ciągu
najbliższego miesiąca na ten teren wjadą już pierwsze urządzenia, żeby przeprowadzić
czterdzieści odwiertów, po to, żeby sprawdzić jak wygląda miąższość podłoża, ponieważ
każde laboratorium wymaga różnych warunków terenowych, jedne twardszych inne
miększych. Jest pełny opis tego, jaki rodzaj laboratoriów będzie się tam znajdował. Ja może
nie będę go teraz przytaczał, ponieważ są to stwierdzenia bardzo naukowe, merytoryczne,
sam dokładnie niektórych z nich nie rozumiem. Niemniej jednak, będzie to ośrodek bardzo
zaawansowany technologicznie. Ośrodek naukowy, co jest najważniejsze, badawczo naukowy. Taki, w którym będą pracować na stanowiskach kierowniczych osoby posiadające
tylko stopnie doktorskie, głównie z metrologii, fizyki oraz chemii. Niebagatelną rolę będzie
tutaj odgrywać, właściwie główną rolę będzie tu odgrywać współpraca z Uniwersytetem
i z Politechniką. Słowem, jeżeli uda się to przeprowadzić, a jak na razie wszystko na to
wskazuje, to będzie można śmiało powiedzieć, że Kielce staną się centrum krajowym
metrologii. Jest to wielka szansa dla naszego miasta, zwłaszcza w tym kontekście,
że laboratorium będzie prowadzić również działalność gospodarczą. To będzie powodować,
że tak jak w innych krajach, gdzie tego typu jednostki zostały zlokalizowane, miasto
w którym się pojawia takie laboratorium stopniowo będzie obrastać w firmy, które
współpracują z metrologią. Ja tylko dla przykładu powiem, że na etapie wstępnych tylko
konsultacji, w samym tylko regionie świętokrzyskim, do samych tylko konsultacji przystąpiły
następujące firmy: Męsko, Odlewnie Polskie, MAŃ, Uzdrowisko w Busku Zdroju, Huta
Celsa, Fansbud - producent żeliwa z Końskich, FABET z Kielc, oraz z branży spożywczej
Liofood i Sad Sandomierski. To są tylko same konsultacje. Ośrodek będzie miał zasięg
ogólnopolski. Przygotowujemy też grunty inwestycyjne, już powoli, dla tych potencjalnych
firm, które będą współpracować z tym laboratorium, z tymi laboratoriami. Właściwie to
chyba wszystko z takich najważniejszych rzeczy. Może będą jakieś pytania to odpowiem.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1189/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych
w Kielcach przy alei Księdza Jerzego Popiełuszki, ulicach: Ojca Kolumbina
Tomaszewskiego, Tarnowskiej, Wrzosowej.

Do pkt 8.24
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem, pan Ryszard
Muciek zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych.
Panie Przewodniczący, panie i panowie radni, wnoszę o podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmiana dotyczy zmiany regulaminu,
a dokładniej załącznika do tej uchwały. Precyzując, chodzi o wprowadzenie do listy
odbieranych od mieszkańców odpadów - odpadów typu zderzaki samochodowe, które zostały
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osobnym kodem określone, ponieważ nie są to zwykłe plastiki tylko modyfikowane
tworzywa, zawierające włókna węglowe. Wnoszę o podjęcie tej uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1190/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Do pkt 8.25
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmian w składzie osobowym komisji doraźnej Rady Miasta Kielce do rozpatrzenia
wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie odwołania ławnika.
Rada Miasta Kielce w dniu 17 stycznia 2018 roku uchwałą Nr LI/1161/2018 powołała
komisję doraźną Rady Miasta Kielce do rozpatrzenia wniosku Prezesa Sądu Okręgowego
w Kielcach w sprawie odwołania ławnika, w składzie: Witold Borowiec, Marcin Chłodnicki,
Jarosław Machnicki, Jacek Michalski, Grzegorz Świercz. W związku z rezygnacją radnego
Marcina Chłodnickiego z udziału w pracach komisji, konieczne jest dokonanie zmian
w składzie osobowym komisji. Zgodnie ze Statutem Miasta, liczebność komisji jest określona
na od 5 do 9 członków. Zachodzi więc potrzeba uzupełnienia składu tej Komisji. Informuję
Wysoką Radę, że wpłynął do mnie wniosek radnej Joanny Grzeli o powołanie w skład
przedmiotowej Komisji. Pani radna potwierdza?
Radna Joanna Grzela
Tak
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo. Czy są inne zgłoszenia? Nie widzę. Wobec tego poddam pod głosowanie
projekt uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
-l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1191/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
zmian w składzie osobowym komisji doraźnej Rady Miasta Kielce do rozpatrzenia wniosku
Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie odwołania ławnika.
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Do pkt 8.26-8.27
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak zarekomendowała następujące projekty uchwał:
- zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2018 - 2045 wraz z autopoprawką; (pkt 8.26)
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok wraz
z dwiema autopoprawkami. (pkt 8.27)
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Rekomenduję państwu przyjęcie zmian w budżecie
miasta na 2018 rok. Zmiany te są ujęte w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2018 rok
oraz w dwóch autopoprawkach. Zmiany, o których wspominam polegają na tym, że łącznie
zwiększają plan wydatków budżetu miasta o kwotę 12.795.155 zł. Na tą kwotę wydatków
ogółem składają się propozycje związane ze zmianami planu wydatków bieżących łącznie
0 1.427.920 zł oraz zmiany związane z planem wydatków majątkowych o kwotę 11.367.235
zł. Projekt uchwały zwiększa również plan przychodów, łącznie o 10.823.954 zł. Zmiany
dotyczą, można powiedzieć jak zwykle, inwestycji rocznych, oraz inwestycji wieloletnich,
w tej części, w której wydatki przypadają na rok 2018. Bardzo proszę państwa o przyjęcie
wszystkich proponowanych zmian w projekcie wraz z dwiema autopoprawkami.
Od razu, pozwolicie państwo, że zarekomenduję propozycje zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2045, wraz z autopoprawką. Są one skutkiem propozycji ujętej
w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2018 rok wraz z autopoprawkami. Bardzo proszę
również o przyjęcie tych zmian.
Radna Agata Woj da
W kontekście zmian, o których rozmawiamy i skali finansowej, ja chcę zapytać o drobną
kwotę, mim zdaniem bardzo znaczącą. W tym projekcie mamy zdjęcie 150.000 zł na
wykonanie projektu zagospodarowania ulicy Bodzentyńśkiej. Nie tylko Bodzentyńskiej, ale
też łącznika Warszawskiej i Silnicznej. Ja rozumiem, że pewne korekty są w wyniku
konkursu w Urzędzie Marszałkowskim i na chwilę obecną braku dofinansowania dla projektu
miasta Kielce. Swoją drogą, też pytanie, czy miasto złożyło odwołanie od wyników tego
konkursu? Ale to tak na marginesie. Natomiast mam ogromne przeświadczenie, że część
z tych projektów, a przede wszystkim projekt, którego dotyczą dzisiaj zmiany, czyli
modernizacji zagospodarowania ulicy Bodzentyńskiej jest na tyle znaczący, że miasto,
wydawało mi się to jest dość zgodna opinia, będzie rozpatrywać możliwość realizacji go ze
środków własnych. Szczególnie, że jego wartość nie jest też jakaś bardzo kosmiczna.
Wstępnie szacowana była na 1.500.000 zł. Mało tego, Bodzentyńska ma ten szczególny
charakter, zresztą obok Skweru Sendlerowej, który też już bardzo daleko postąpił w pracach,
ale Bodzentyńska ma ten szczególny charakter, ten projekt, że przygotowując się do tego
wniosku, wykonaliśmy tam, też łożąc na to środki, konsultacje społeczne, a także ogłoszony
został konkurs architektoniczny, który jest w trakcie rozstrzygnięcia. Wiem, że środki na
nagrody w tym konkursie, zabezpieczone ma wydział dyrektora Hajdorowieża, ale też
efektem rozstrzygnięcia tego konkursu jest podjęcie negocjacji na stworzenie projektu. Dziś
chcemy zdjąć 150 tysięcy złotych właśnie na ten projekt. To trochę stawia pod znakiem
zapytania i istotę, i zasadność tego konkursu, który jest w trakcie, do którego przystąpiło
kilkadziesiąt poważnych podmiotów architektonicznych, ale też stawia pod dużym znakiem
zapytania w ogóle realizację tego projektu. W związku z tym, zgłaszam swoje wątpliwości
1 swój zdecydowany sprzeciw przeciwko zdejmowaniu niewielkiej, ale bardzo istotnej,
znaczącej kwoty, która jest elementem pewnego procesu, w który już zainwestowaliśmy,
jakby prosząc, żeby te środki jednak, na rozstrzygnięcie tego konkursu, stworzenie projektu,
jednak znalazły się w budżecie i być może, rozumiem, w dalszej konsekwencji na etapową
realizację tej inwestycji. Dziękuję.
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Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak

Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie argumenty, które pani radna tutaj przytoczyła, są tak
zasadne, że nikt w mieście nie pomyślałby również z tego powodu, o tym, żeby w ogóle nie
realizować tej inwestycji jaką jest Bodzentyńska. Oczywiście z tych powodów, i również
jeszcze z innych prawdopodobnie, ta inwestycja jest w planie, i w budżecie w dalszym ciągu
pozostaje. Ponieważ, tak jak pani wspomniała i konkurs jest, i pieniądze są zabezpieczone
u pana Hajdorowicza w budżecie, i chcemy zostać przy tym projekcie bo już za dużo zostało
zrobione. Ta mała korekta, w wysokości 150.000 zł ona w zasadzie, w tej kwocie 1.600.000
zł, powiedzmy sobie, jest dzisiaj taką zmianą, te 150.000 zł było nam potrzebne, po prostu
zdjęliśmy. Ten czas do realizacji jest trochę odległy i to wcale nie przesądza i o niczym nie
świadczy, a wręcz potwierdzam, że rzeczywiście ta inwestycja będzie realizowana. To,
o czym pani powiedziała, że w tym naszym całym projekcie rewitalizacyjnym było sześć
zadań. Z dużym bólem przyjęliśmy informację o tym, że nie dostaniemy dofinansowania. Są
różne plany, również na ten tak zwany „trójkąt bermudzki". Rozmawialiśmy o tym też. Tam
będzie potrzeba zainwestować i z jakimiś pieniędzmi prawdopodobnie wejść, ale to jeszcze
będzie przyszłość. Zobaczymy jak inwestycja, która jest w trakcie zostanie zrealizowana.
Natomiast, tak jak mówię, jeżeli będzie taka potrzeba, będzie przetarg itd. to tak naprawdę
jeszcze dzisiaj nie wiadomo w jakiej kwocie zamknie się ta inwestycja, związana
z modernizacją Bodzentyńskiej.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Ja tak wtrącę, żeby państwo nie zapomnieli, że dzisiaj jest tłusty czwartek, za chwilę panie
rozdadzą pączki.
Radna Agata Woj da
Panie Przewodniczący, ja od dwóch godzin, trzynastu minut i trzydziestu sekund myślałam,
że pan zapomniał. Ale w takim razie bardzo się cieszę, że nie. Wracając do meritum. Czyli
pani Skarbnik, rozumiem, że pan dyrektor Muciek, czyli Wydział Usług Komunalnych ma
zabezpieczone środki na zlecenie przygotowania projektu podmiotowi, który zwycięży w tym
konkursie architektonicznym?
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak
Czy ma zabezpieczone? Środki są cały czas w tym budżecie. Tam jest 1.600.000 zł.
Zdjęliśmy z 600 tysięcy, które są po stronie miasta 150 tysięcy złotych. Proszę pamiętać, że
musimy uzupełnić również to, czego nie dostaliśmy i prawdopodobnie nie dostaniemy już
z programu od Marszałka. To o niczym nie przesądza. Inwestycja będzie realizowana.
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce, pan Tadeusz Sayor
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Rzeczywiście dużym rozczarowaniem było dla nas
rozstrzygnięcie konkursu przez pana Marszałka, ponieważ przygotowaliśmy projekt, w naszej
opinii znakomity. Podtrzymujemy tą opinię porównując go z tymi, które zwyciężyły w tym
konkursie. Ubodła nas jeszcze opinia, że nie potrafimy czytać kryteriów konkursu, co jest
nieprawdą. Dziwnym zbiegiem okoliczności podobny los spotkał projekty, w Jędrzejowie,
w Końskich. My jesteśmy w ścisłym kontakcie z nimi i przygotowujemy się do złożenia
protestu. Nie wykluczone, że sprawa skończy się w sądzie. Chociaż tu nie mam dobrych
wiadomości, bo już jedną sprawę z Marszałkiem wygraliśmy w sądzie, a Marszałek mówi:
„no i co z tego, jak ja i tak już pieniędzy nie mam". Ale trzeba postawić na swoim. Ja
podtrzymuję opinię, że przygotowaliśmy bardzo dobry projekt. Wszystkie te jego składniki są
warte realizacji. W tej chwili musimy się zastanawiać nad finansowaniem. Do końca nie tracę
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nadziej, że dostaniemy na to pieniądze od Marszałka, ponieważ przygotowywaliśmy się do
tego, żeby projekty realizować z pieniędzy unijnych, w związku z tym w budżecie pewnych
pozycji w tej chwili nie ma, ale będziemy nad tym pracować. Na razie mamy dużą
determinację, żeby oprotestować rozstrzygniecie tego konkursu.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie:
I. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak poddał pod głosowanie projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2018-2045 z autopoprawką. (pkt 8.26)
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1192/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2018-2045.
II. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak poddał pod głosowanie
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017
rok wraz z dwiema autopoprawkami. (pkt 8.27)
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1193/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.

Do pkt 9
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
W punkcie Interpelacje i zapytania radnych nikt nie zapisał się do głosu.

Do pkt 10
Radny Krzysztof Adamczyk

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W punkcie dzisiejszym, który został zdjęty, a z tego co
kojarzę chodziło o wydzierżawienie gruntu pod budowę spalarni i grzebowiska. Szczególnie
spalarni dla zwierząt. Po raz kolejny nam się nie udaje do tematu podejść, niestety. Nie wiem,
czy do końca chyba wiemy, czego chyba chcemy, bo wydaje mi się, że tak podchodzimy
troszeczkę, jakiś grunt znajdziemy, może się uda przegłosować, może nikt nie będzie
protestował, może wreszcie uda się tą spalarnię zbudować. Szanowni państwo, naprawdę
problem jest poważny i wielu ludzi, wiele osób zabiega o to, żeby taka instytucja w Kielcach
powstała. Tylko rzeczywiście może by, nie wiem, jakiś sposób, może jakąś formę podkomisji
powołać, która by przygotowała projekt czegoś takiego, w sposób taki bardziej kompleksowy
może. Bo tu widzę, że padają różne głosy. Ja miałem tutaj różną opinię, że będziemy
budować spalarnię, która będzie spalała jakieś zwierzęta, nie wiem, duże, wiejskie. Tu chodzi
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naprawdę o coś, co rozwiąże problem zwierząt domowych. Ja to powtarzam. Budowa
spalarni, grzebowiska dla zwierząt domowych, gdzie takie spalarnie w Polsce istnieją.
W Toruniu i w większości miast wojewódzkich w Polsce tego typu instytucja istnieje. Taka
instytucja jest potrzebna też w Kielcach. Tylko jakbyśmy określili konkretne kryteria, co to
ma być, jak ma to wyglądać, pod pełnym monitoringiem, przy współpracy miasta, które w to
oczywiście by się zaangażowało w tego typu projekt. Jest szansa, że może takie miejsce
znajdziemy. Oczywiście, co istotne, co ważne, miejsce jak najmniej kolizyjne, jeżeli chodzi
0 lokalizację, bo tu po raz kolejny mieliśmy lokalizację nietrafioną. Wiadomo było, że w tym
miejscu to nie będzie mogło mieć miejsca. Więc uważam, że, tu prośba moja i apel do miasta,
do władz, żebyśmy przygotowali jakąś formę, nie wiem, jestem w stanie się zaangażować
w rozmowy, żeby to lepiej przygotować. W sposób dobry, w sposób prawidłowy, co
spowoduje jakiś taki przełom, bo na razie mamy kolejny temat podjęty i kolejny raz jest to
zonk. Kolejny raz porażka. Zaapelował bym o to, żebyśmy do tego podeszli naprawdę
w sposób przygotowany i taką inwestycję naprawdę przygotowali i zrealizowali. Jest na
pewno na to ogromna potrzeba. Tylko nie w ten sposób jak do tej pory to robimy, że jakaś
działka, a nuż się uda. Znowu się nie udało. Więc prośba, o to, żeby do tematu podejść
jeszcze raz, ale w sposób już taki naprawdę przygotowany, na tyle dobrze, żebyśmy więcej
tego typu problemów nie mieli jak to, że po raz kolejny zdejmujemy ten punkt z punktu
obrad. Dziękuję.
Radny Witold Borowiec

Panie Przewodniczący, panie Prezydenci, Wysoka Rado. Miałem zabrać głos w dyskusji,
która toczyła się odnośnie szkoły przy ulicy Warszawskiej. Miałem zabrać głos, ale to był
takie delikatny bardzo temat, ja też spotykałem się z rodzicami. Mam tutaj, jakby uwagę do
koleżanki radnej Agaty Wojdy. Jak już zabrakło argumentów, to daje się jakiś przykład
zalotnika, który ma brudne paznokcie, jest śmierdzący. Nie wiem czy to pani na własnym
przykładzie mówiła, czy innym, ale mnie to nie interesuje i pewnie innych też. Proszę takich
przykładów nie używać, bo naprawdę to byłą delikatna sprawa. Dziękuję bardzo.
Radna Agata Woj da
Panie radny, dla uspokojenia gwarantuję, że na pewno nie dotyczyła ta uwaga pana, ani
nikogo na tej sali, nie była uwagą personalną. Była to uwaga, żeby podjąć, w stylu, który
uprawia pan radny Gierada, który wszystkich nas tutaj, niejednokrotnie bawi i cieszy,
polemikę. Jeżeli ona w jakiś sposób pana uraziła, to bardzo przepraszam.
Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Miasta, pan Tadeusz Kozior
Panie Przewodniczący, panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Chciałem poruszyć temat
w interpelacjach i zapytaniach, ale poruszę to w tej chwili. Dotyczy to dwóch interpelacji,
które napisałem w tej samej sprawie. Dotyczyły ulicy Wincentego z Kielc. Jest tam pętla.
Dwa lata temu napisałem interpelację, bo tam wody z lasu dostają się i zalewają cała pętlę
1 około 100 metrów jezdni. Właściwie trwa to całą zimę. Krater się tworzy i cała wiosna, bo
wody spływają z góry, zalewają tą ulicę. Pierwsza interpelacja była dwa lata temu, został tam
taki rów mały odwodniony, zrobiony. Troszkę poprawiło się. Ja wiem że ta pętla jest
tymczasowa, ona będzie przedłużona do ulicy Warszawskiej, ale napisałem drugą
interpelację, bo sąsiedzi mnie kolejny raz przyatakowali, więc napisałem drugą, nie wierząc,
że coś się zrobi w tej sprawie, bo okres zimy jest. Powiem, że jestem mile zaskoczony, że
mimo tego kresu, zimy, jednak dało się coś zrobić. Dołożono trzy studzienki ściekowe. Już
się znacznie poprawiło, pewnie po jakimś czasie powstanie droga do Warszawskiej.
Troszeczkę się poprawiło, pewnie można by jeszcze dołożyć. Chciałem podziękować panu
Prezydentowi, że jednak jak się chce to jednak można. Dziękuję bardzo.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Przypominam państwu, że kolejna sesja odbędzie się 15 marca 2018 roku.
Dopktll
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LII sesję Rady Miasta Kielce w dniu
8 lutego 2018 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Zbigniew Brelski

4,oźć?(£
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Dariusz Kozak
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