Protokół Nr LYII/2018
sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 5 czerwca 2018 roku, w godz. 8.10-9.10,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 22 radnych.
Nieobecni radni: Stanisław Góźdź, Jarosław Machnicki, Jacek Wołowiec.

Do pkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Otwieram LVII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 5 czerwca 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. Witam oczywiście internautów, którzy
śledzą obrady naszej sesji za pośrednictwem łączy internetowych.
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 28 maja 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 zasad
wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce;
- 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 do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2018 rok;
- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad
trzech projektów uchwał w sprawie:
- odebrania imienia Zespołowi Szkół Mechanicznych im. Gen. Władysława
Sikorskiego;
- nadania imienia Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych
w Kielcach;
- nadania imienia Branżowej szkole I stopnia nr l wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Mechanicznych w Kielcach.

Uzasadnienie, jak na razie jest jedno. Ponieważ miałem zastrzeżenia do pierwszej z tych
uchwał, rozmawiałem z panem Prezydentem Sygutem. Odesłał mnie do dyrektora Wydziału,
który firmuje te projekty i pani dyrektor, na Komisji, oświadczyła nam, że będą wycofane
z porządku, bo nie ma ciśnienia jeśli chodzi o termin uchwalenia tych uchwał, a są powody,
dla których należało by jeszcze nad nimi popracować. W związku z tym, Komisja nie miała
możliwości pracy nad tymi uchwałami, ponieważ zdecydowano, że te uchwały będą zdjęte.
W dniu wczorajszym dostałem informację, że niestety zdejmować ich nie będziemy.
W związku z tym, że Komisja w takiej sytuacji została ubezwłasnowolniona, czyli nie miała
możliwości pracy nad tymi projektami, bardzo proszę o zdjęcie ich z porządku obrad. Tym
bardziej, że nie ma ciśnienia co do tego, że one muszą być w dniu dzisiejszym uchwalone.
Nawet patrząc na to, że od pierwszego września należałoby, żeby był porządek, to jeszcze
mamy trzy sesje do tego momentu i można spokojnie to załatwić. Dziękuję bardzo.
Zastępca Prezydenta Miasta, pan Andrzej
Panie Przewodniczący, panie i panowie radni, wnoszę o to, żeby te punkty zachować
w porządku obrad, ponieważ nie ma żadnych merytorycznych powodów, dla których ten
punkt powinien być zdjęty.
Radny Witold Borowiec
W imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe, 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.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Zanim przejdziemy do głosowanie proszę pana Wojciecha Dudzica, dyrektora Wydziału
Budżetu, żeby powiedział coś na temat autopoprawek do budżetu i WPF-u.
Dyrektor Wydziału Budżetu, pan Wojciech Dudzie
Dzień dobry państwu. Przedmiotowa autopoprawka dotyczy zwiększenia kwoty o 640 tysięcy
złotych na zadanie związane z pięcioma mini boiskami na terenie miasta Kielce. Środki
zamierzamy pokryć z dochodów z PIT-ów od osób fizycznych.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Przypomnę, że mamy kilka wniosków Prezydenta
o zmiany w porządku obrad:
- wycofanie projektu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania
nieruchomości Miasta Kielce;
- wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045;
- wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2018 rok;
- wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
a także trzy wnioski zgłoszone przez pana Przewodniczącego Tomasza Boguckiego:
- zdjęcie projektu uchwały w sprawie odebrania imienia Zespołowi Szkół
Mechanicznych im. Gen. Władysława Sikorskiego;
- zdjęcie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 2 wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach;

-

zdjęcie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej szkole I stopnia nr l
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach.
Teraz będziemy głosować po kolej wszystkie te wnioski. Najpierw wnioski pana Prezydenta.
I. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
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
-22
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 do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2018

rok.

Głosowanie:
Za
-21
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 projektu uchwały
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Głosowanie:
Za
-22
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 pana Tomasza Boguckiego o wycofanie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie odebrania imienia Zespołowi Szkół Mechanicznych
im. Gen. Władysława Sikorskiego.

Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie punktu z porządku obrad.
VI. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek pana Tomasza Boguckiego o wycofanie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Mechanicznych w Kielcach.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie punktu z porządku obrad.
VII. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie wniosek pana Tomasza Boguckiego o wycofanie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej szkole I stopnia nr l wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie punktu z porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak

W związku z powyższym, 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 17.05.2018 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2018 - 2045 (z autopoprawką);
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
(z autopoprawką);
3) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Jana
i Marysieńki Sobieskich w Kielcach;
4) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce;
5) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
przy ulicy Sukowskiej (dz. nr 423/1);
6) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
przy ulicy Sukowskiej (dz. nr 423/2);
7) w sprawie sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego
(działki nr: 6/522, 6/523, 6/502, 6/503, 6/504, 6/505, 6/489, 6/490, 6/491, 6/499,
6/526, 6/527, 6/529);
8) w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
położonej w Kielcach przy ulicach Hubalczyków i Karola Olszewskiego (dz. nr 3/18,
dz. nr 3/22, dz. nr 5/85, dz. nr 5/97, dz. nr 5/98, dz. nr 5/99, dz. nr 5/100,
dz. Nr 5/101);
9) w sprawie sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego
i ulicy Hubalczyków (działki 6/524, 6/532, 6/514, 6/498, 5/112, 6/458, 6/497, 6/512,
6/521, 5/111, 6/496, 6/510, 5/110, 6/520, 6/508, 6/494, 5/109, 5/107, 6/493, 5/106,
5/86, 6/492);
10) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej;
11) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach
Panoramicznej i Czarnowskiej;
12) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej;
13) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Topolowej;
14) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Łopuszniańskiej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
15) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Karola
Olszewskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
16) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
17) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia
2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi
przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej
w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
W tym punkcie Rada odniesie się do treści protokołu z sesji Rady Miasta która odbyła się
w dniu 17 maja 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 maja 2018
roku.
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr LYI/2018 z sesji Rady Miasta
Kielce, która odbyła się w dniu 17 maja 2018 roku.

Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Dziękuję radnym: Reginie Zapale, Marianowi Kubikowi oraz Władysławowi Burzawie za
honorową asystę sztandaru Rady Miasta Kielce podczas uroczystości pogrzebowych pani
Urszuli Radziszewskiej.
Interpelacje między sesjami złożyli radni:
- Marianna Noworycka - Gniatkowska,
- Krzysztof Adamczyk,
- Marcin Chłodnicki,
- Piotr Kisiel,
- Jacek Michalski.

Do pkt 5
Prezydent Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
„INFORMACJA
o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce
(od 17 maja 2018 r. do 5 czerwca 2018 r.)
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 17 maja 2018 r.
wydałem:
I. 33 zarządzenia dotyczące:
1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2018 rok - Nr 194/20I85
Nr 166/2018
2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2018 rok 5
3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek
budżetowych Miasta Kielce na 2018 rok - Nr 165/2*18<Nr 167/2018<Nr 195/2018,
Nr 177/2018 Nr 1%/2018
4. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce '
,
5. pozbawienia stypendium sportowego przyznanego w roku 2018 za osiągnięte wyniki
sportowe oraz zmiany zarządzenia w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za
osiągnięte wyniki sportowe w roku 2017 - Nr 175/2°185
6. uchylenia zarządzenia w sprawie ustanowienia w Urzędzie Miasta Kielce
pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego - Nr 176/20185
7. zmiany zarządzenia w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
Nr I69/2018
lokali przeznaczonych na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe 5

8. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora:
Nr 180/2018
a) Przedszkola Samorządowego nr l ,
Nr 181/2018
b) Przedszkola Samorządowego nr 8 ,
Nr 182/2018
c) Przedszkola Samorządowego nr 28 ,
Nr 183/2018
d) Przedszkola Samorządowego nr 32 ,
Nr 184/2018
e) Przedszkola Samorządowego nr 34 ,
Nr I85/2018
f) Przedszkola Samorządowego nr 40 ,
Nr 186/2018
g) Szkoły Podstawowej nr 2 ,
Nr 187/2018
h) Szkoły Podstawowej nr 8 ,
Nr 188/2018
i) Szkoły Podstawowej nr 13 ,
r l 9/
j) Zespołu Placówek Oświatowych nr l ',
Nr 190/2018
k) II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego 5
1) IV Liceum Ogólnokształcącego - Nr 191/2018,
m) V Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Piotra Ściegiennego - Nr 192/20I85
n) Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach - Nr 193/20I85
9.
powierzenia Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach do zarządzania nieruchomości
położonych w Kielcach przy ulicy:
a) Piekoszowskiej-Nrl68/2018,
b) Planty- Nrl74/2018 ,
10.
nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Działkowej - Nr '7
,
11. sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy:
a) Pieszej-^'™ 20 ' 8 ,
b) Tatrzańskiej (dz.nr 857/76) - Nr 179/2018,
12. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zalesię
_Nr 164/2018, Nr 171/2018, Nr 172/2018

oraz w Obicach gmina Morawica - Nr173/20185
11. 5 decyzji i 2 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź odroczenia
terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 20 projektów uchwał Rady Miasta Kielce."

Do pkt 6
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Informuję państwa, że Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 2017
rok była przedmiotem obrad właściwej Komisji Rady oraz z odpowiednim wyprzedzeniem
została opublikowana na stronie dla radnych. Czy są jakieś pytania lub uwagi do tego
materiału? Nie widzę. W związku z tym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do
wiadomości przedstawioną informację.

Do pkt 7
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Informuję 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 7.1-7.2
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 7.1)
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok wraz
z autopoprawką. (pkt 7.2)
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tytułem wstępu chciałam poinformować państwa, co
jest treścią autopoprawki, ponieważ ona się pojawiła (...)
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
W zasadzie pan dyrektor Wojciech Dudzie już o tym mówił, ale jeżeli pani chce jeszcze raz ...
Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak
To przepraszam, nie wiedziałam.
W takim razie, w imieniu pana Prezydenta rekomenduję przyjęcie zmian w uchwale
zmieniającej budżet miasta na 2018 rok wraz z autopoprawką, które zwiększają plan
dochodów budżetu miasta łącznie o 3.073.987 zł. Na kwotę tego zwiększenia składają się
propozycje dotyczące zwiększenia planu dochodów bieżących o 2.911.926 zł oraz zmiany
polegające na zwiększeniu planu dochodów majątkowych o 162.061 zł. Propozycje dotyczą
również zwiększenia planu wydatków, łącznie o 3.113.616 zł. Na kwotę tego zwiększenia
składają się propozycje dotyczące zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.522.226
zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych łącznie o 591.390 zł. Zmiany ujęte
w projekcie uchwały wraz z autopoprawką dotyczą również wydatków inwestycyjnych
rocznych, przypadających do wykonania w roku 2018 oraz tej części wydatków
inwestycyjnych wieloletnich, które również przypadają do wykonania w roku 2018. Bardzo
proszę państwa o pozytywną opinię dla projektu uchwały wraz z autopoprawką, zmieniającą
budżet roku 2018.
Jednocześnie rekomenduję przyjęcie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta na lata 2018-2045 wraz z autopoprawką i te zmiany wynikają z propozycji
ujętych w projekcie uchwały wraz z autopoprawką zmieniającej budżet 2018 roku. Zatem
jeszcze raz proszę o pozytywną opinię dla tych zmian.
Radna Agata Woj da
Bardzo dziękuję. Pani Skarbnik, panie Prezydencie, właściwie moja uwaga dotyczy właśnie
tych środków, które są przedmiotem autopoprawki. My zagłosujemy za tymi pieniędzmi, bo
mamy świadomość jak te inwestycje budzą duży entuzjazm wśród mieszkańców regionów,
w których się mają znaleźć, natomiast mamy do tego pewne uwagi. To jest w dość, bardzo
szybkim, ekspresowym tempie, bo wczoraj państwo otwarliście koperty przetargowe,
dorzucenie sporych pieniędzy, bo ta kwota jest o 60% wyższa od pierwotnie zakładanej.
Powiem tak, mam wrażenie, że przy piątej kampanii wyborczej państwo powinniście robić to
rozsądniej, a przede wszystkim taniej. Ja wiem, że czas goni, jesień za pasem i być może
byłby czas na ogłoszenie powtórnego przetargu i może próba wyłonienia tańszej oferty, ale
mam też świadomość, że państwo będziecie chcieli te wstęgi przecinać jesienią tego roku.
Mam taką prośbę, planujcie państwo te działania wcześniej, mimo, że one są potrzebne i my
je popieramy, to jednak sposób ekspresowy ich przeprowadzenia, myślę, że ze szkodą
wpływa na budżet miasta Kielce. Panie Prezydencie, wiemy czemu mają służyć te pomysły,
ale dobrze gdyby one się odbywały w normalnym, czteroletnim trybie, a może taniej już
będzie jak pan będzie pisał te wspomnienia z dzieciństwa niż teraz na szybko starał się
nadrobić zaległości.

Skarbnik Miasta, pani Barbara Nowak
Chciałam tylko powiedzieć, że pierwotna kwota, która była zarezerwowana w budżecie, była
przeznaczona, jak państwo wiecie na cztery mini boiska. W międzyczasie urodziła się,
zgodnie z życzeniami mieszkańców, taka idea, żeby z tych czterech boisk zrobić pięć boisk.
Dlatego ta kwota, milion złotych i tak była praktycznie nieadekwatna i dlatego ta różnica
może czynić dużo uwag, zupełnie nieuzasadnionych.
Prezydenta Miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski
Jak wybudujemy już te boiska, to zapraszam panią Przewodniczącą do przecięcia wstęgi.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, ja chciałem wesprzeć tutaj Prezydenta i powiedzieć wyraźnie, że poza
wszelkimi politycznymi dywagacjami, o których mówiła pani radna, to merytorycznie nie
widzę podstaw do tego, żeby mówić, że będzie za pół roku, czy za rok niższa cena.
Przypominam państwu, że to była prognoza, jeśli chodzi o pieniądze zablokowane
w budżecie, a właśnie bardzo fachowo, jeżeli jest rozstrzygnięcie, ma być rozstrzygnięcie
przetargu, a pieniędzy brakuje, to się zawiesza przetarg i pyta się Radę, czy da pieniądze, czy
nie. Więc jeśli chodzi o stronę merytoryczną to jest właściwie, tak jak się należy.
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 7.1)
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYII/1274/2018 z dnia 5 czerwca 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 2018
rok wraz z autopoprawką. (pkt 7.2)
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1275/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok.

Do pkt 7.3

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pani Dorota Ławniczak
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu
Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach.
Panie Przewodniczący, szanowni radni. Chciałam zarekomendować wprowadzenie zmian
w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach.
Mianowicie paragraf trzeci ustęp pierwszy tego statutu otrzymałby brzmienie: Dom jest
przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Zmiana ta dotyczy wyeliminowania
z tego zapisu ilości miejsc. Mianowicie, do tej pory było tam jeszcze dopisane, że dom jest
przeznaczony dla 66 osób przewlekle somatycznie chorych. Wynika ta zmiana z tego, że dom
ulega przekształceniu. W obrębie parteru tego domu został stworzony nowy byt: placówka
pielęgnacyjne - lecznicza. Ze względu na ilość osób oczekujących ta placówka będzie
powiększać się, kosztem zmniejszenia liczby miejsc w domu pomocy. Czyli za każdym razem
kiedy zmniejszałaby się liczba miejsc wymagałoby to zmiany statutu. Stąd proponujemy
uproszczenie tego zapisu. Liczbę miejsc będzie określał oczywiście regulamin organizacyjny,
który jest przyjęty Zarządzeniem Prezydenta. Ponieważ artykuł 11 ustawy o finansach
publicznych nie określa liczby, a określa nazwę, siedzibę i przedmiot działalności w statucie,
w związku z powyższym przyjęcie tej uchwały jest zasadne.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1276/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki
Sobieskich w Kielcach.

Do pkt 7.4
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta
Kielce.
To jest modernizacja uchwały podjętej już około roku temu. Dotyczy ona możliwości
nabywania oraz zbywania pewnych nieruchomości w trybach:
- na cele publiczne, czyli jeżeli jakaś nieruchomość w planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczona jest pod cele publiczne,
- nabywanie pod urządzenie dróg, ewentualnie modernizacje tych dróg, jeżeli one nie są
w planach ujęte, bo czasem są takie przypadki kiedy trzeba zrobić na przykład drogę
wewnętrzną, lub nawet drogę publiczną, ale nie ma jeszcze planu zagospodarowania,
który by ją przewidywał, albo lokalizacji celu publicznego,
- nabywanie w celu uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości znajdującej się
w posiadaniu miasta Kielce, dotyczy to przypadków, kiedy na przykład nieruchomość
stanowi własność osoby fizycznej, ale gmina posiada nakłady, na przykład po Skarbie
Państwa, to typowe takie przypadki są wtedy, kiedy na przykład gmina przejęła
nakłady po jakiś przedsiębiorstwach, i tym podobnych rzeczach, a grunt jest
własnością jeszcze tych przedsiębiorstw,
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poprawienie zagospodarowania nieruchomości własnych, czyli chodzi o takie kawałki,
jak sprzedajemy na poprawę, to żeby gmina mogła też nabywać takie kawałki na
poprawienie własnych.
Kolejna zmiana, która jest istotna, to jest wysokość bonifikaty, w przypadku zbywania
nieruchomości. Otóż w obecnej uchwale, mieliśmy zbywanie obligatoryjne, przyznaliśmy
nieruchomościom na cele mieszkaniowe 50% bonifikaty. Natomiast teraz proponujemy zrobić
do 50% bonifikaty. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że mogą pojawiać się takie
przypadki, że jakaś nieruchomość, którą sprzedajemy na poprawę, istnieją jakieś uzasadnione
przesłanki, że w bliższej lub dalszej przyszłości, na przykład ta nieruchomość lub jej kawałek
może być wykorzystana na przykład pod drogę czy ścieżkę jakąś, czy ciąg pieszy. Choć nie
ma tego w planach jeszcze najbliższych, ale są przesłanki, że może tak być. Wtedy nie ma
uzasadnienia do zastosowania bonifikaty i wtedy byśmy sprzedawali taką nieruchomość za
pełną wartość. Tak jak było to do tej pory, to byliśmy zobligowani do tego, żeby sprzedawać
za pół ceny. Teraz, żebyśmy mieli możliwość maksymalnie za pół ceny, ale mogli też za
pełną wartość, za 20-30% wartości, czy 40%.
Ostatnia, najważniejsza zmiana to zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
określonych w art. 37 ustęp 3 ustawy, to chodzi o nieruchomości przeznaczone pod realizację
urządzeń infrastruktury technicznej i ewentualnie na cele mieszkaniowe, ale tylko dla tych
podmiotów, dla których są to cele statutowe, i wszystkie swoje dochody przeznaczają na
działalność statutową.
Reszta pozostaje bez zmian. To wszystko. Bardzo proszę o przyjęcie 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 LYII/1277/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce.
Do pkt 7.5 - 7.6

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował następujące projekty uchwał:
- w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
przy ulicy Sukowskiej (dz. nr 423/1); (pkt 7.5)
- w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach
przy ulicy Sukowskiej (dz. nr 423/2). (pkt 7.6)
Jest to przypadek, taki, w którym nieruchomość została przeznaczona w planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczona częściowo pod drogę, częściowo pod
zabudowę jednorodzinną mieszkaniową. Obcięcie części nieruchomości i obecna
nieprzekraczalna linia zabudowy powoduje, że nieruchomość wskutek przeznaczenia jej
części pod drogę, nie nadaje się do zagospodarowania. Osoba posiada roszczenie wobec
gminy o jej nabycie. To wszystko. Bardzo dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwały poddano pod głosowanie.
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I. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak poddał pod głosowanie projekt
w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicy Sukowskiej (dz. nr 423/1). (pkt 7.5)
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVH/1278/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicy Sukowskiej (dz. nr 423/1).
II. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
w Kielcach przy ulicy Sukowskiej (dz. nr 423/2). (pkt 7.6)
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1279/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ulicy Sukowskiej (dz. nr 423/2).
Do pkt 7.7-7.9
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował następujące projekty uchwał:
- w sprawie sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego
(działki nr: 6/522, 6/523, 6/502, 6/503, 6/504, 6/505, 6/489, 6/490, 6/491, 6/499,
6/526, 6/527, 6/529); (pkt. 7.7)
- w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
położonej w Kielcach przy ulicach Hubalczyków i Karola Olszewskiego (dz. nr 3/18,
dz. nr 3/22, dz. nr 5/85, dz. nr 5/97, dz. nr 5/98, dz. nr 5/99, dz. nr 5/100, dz. nr 5/101);
(pkt. 7.8)
- w sprawie sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego i
ulicy Hubalczyków (działki 6/524, 6/532, 6/514, 6/498, 5/112, 6/458, 6/497, 6/512,
6/521, 5/111, 6/496, 6/510, 5/110, 6/520, 6/508, 6/494, 5/109, 5/107, 6/493, 5/106,
5/86, 6/492). (pkt. 7.9)
Wszystkie trzy uchwały dotyczą terenów inwestycyjnych. Tam jest nieco ponad pięć
hektarów. Tereny te, przez kilka lat udało nam się skomasować w jeden duży teren. Część
była też nabywana od Elektrociepłowni. Kielecki Park Technologiczny te tereny uzbroił.
Skablowane zostały linie wysokiego napięcia, które idą w tej chwili w drogach, w przyszłych
drogach wewnętrznych. Te nieruchomości chcemy teraz wystawiać na przetargi
z przeznaczeniem do nabycia przez ewentualnych, przyszłych inwestorów. To taka typowa
oferta inwestycyjna pod jakieś sprawy przemysłowe, bo tam tylko takie przeznaczenie
wchodziłoby raczej w grę. Bardzo dziękuję i proszę o podjęcie wszystkich trzech uchwał.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekty uchwały poddano pod głosowanie.
I. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak poddał pod głosowanie projekt
w sprawie sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego (działki nr: 6/522,
6/523, 6/502, 6/503, 6/504, 6/505, 6/489, 6/490, 6/491, 6/499, 6/526, 6/527, 6/529); (pkt. 7.7)
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVH/1280/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego (działki nr: 6/522,
6/523, 6/502, 6/503, 6/504, 6/505, 6/489, 6/490, 6/491, 6/499, 6/526, 6/527, 6/529).
II. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicach Hubalczyków i Karola Olszewskiego
(dz. Nr 3/18, dz. nr 3/22, dz. nr 5/85, dz. nr 5/97, dz. nr 5/98, dz. nr 5/99, dz. nr 5/100,
dz. Nr 5/101); (pkt. 7.8)
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1281/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
w Kielcach przy ulicach Hubalczyków i Karola Olszewskiego (dz. nr 3/18, dz. nr 3/22,
dz. Nr 5/85, dz. nr 5/97, dz. nr 5/98, dz. nr 5/99, dz. nr 5/100, dz. nr 5/101).
III. Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
w Kielcach przy ulicy Sukowskiej (dz. nr 423/2). (pkt 7.6)
Głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1282/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego i ulicy Hubalczyków
(działki 6/524, 6/532, 6/514, 6/498, 5/112, 6/458, 6/497, 6/512, 6/521, 5/111, 6/496, 6/510,
5/110, 6/520, 6/508, 6/494, 5/109, 5/107, 6/493, 5/106, 5/86, 6/492). (pkt. 7.9).

13

Do pkt 7.10
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach
przy ulicy Bodzentyńskiej.
To jest kwestia parafii. Pierwotna zamiana miała przewidywać zamianę trzech działek,
z czego jedna była na poszerzenie placu, dwie znajdowały się od strony alej IX Wieków.
Takie malutki. Te dwie wypadły z zamiany, z uwagi na to, że w toku prac, okazało się,
że Województwo Świętokrzyskie nabyło te nieruchomości z mocy prawa. W związku z tym,
pozostała kwestia jednej nieruchomości, która idzie na poszerzenie placu Świętego
Wojciecha, to tą będziemy nabywać na podstawie obowiązujących wcześniej uchwał,
natomiast ta, którą dzisiaj proponujemy sprzedać z bonifikatą, to jest nieruchomość, która
w planie zagospodarowania przestrzennego wchodzi w teren parafii i wraz z nim stanowi
2
jedną całość. Ta nieruchomość posiada powierzchnię 282 m . Nieruchomość tą sprzedajemy
z bonifikatą po to, żeby żadna ze stron, ani gmina, ani parafia nie musiała ponosić dopłat.
Bonifikata jest dopuszczona na podstawie przepisów ustawy, zgodnie z którą, na cele parafii,
na cele sakralne, jest możliwe udzielenie bonifikaty. Taki sens tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVH/1283/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej.

Do pkt 7.11
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach
przy ulicach Panoramicznej i Czarnowskiej.
To jest parking. Uchwałę taką Wysoka Rada podjęła już jakiś czas temu. Jak państwo
pamiętają wnioskowaliśmy o to, żeby tę uchwałę uchylić, z uwagi na oczywistą omyłkę
pisarską, która znalazła się w treści uchwały, a ponieważ uchwała została zaskarżona przez
jedną z osób do Naczelnego Sądu Administracyjnego, stąd dzisiaj jest uchwała tej samej
treści, ale różni się tylko tym, że wówczas, wskutek tej oczywistej omyłki stan faktyczny był
taki, że nieruchomość była widoczna nie w ewidencji gruntów, a na wstępnym projekcie
podziału. Teraz jest już w ewidencji gruntów, co jest oczywiście następstwem tego wstępnego
projektu podziału. Pozostałe uzasadnienie jest takie, jak referowałem je gdy uchwała była
podejmowana po raz pierwszy.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Rozumiem, że teraz nikt nas nie będzie skarżył?
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
Pewnie będzie. Nie wiem. Trudno powiedzieć.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYII/1284/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach Panoramicznej
i Czarnowskiej.

Do pkt 7.12
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ul. Grochowej.
To jest garaż, 15m . Przedłużenie istniejącej umowy od 2015 obowiązującej wcześniej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Rada Miasta Kielce
w sprawie w sprawie

-20
- brak
- brak
podjęła uchwałę Nr LVII/1285/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej.

Do pkt 7.13

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Topolowej.
Dzierżawa na okres jednego roku, garaż o powierzchni 75m2. Przedłużenie istniejącej
umowy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1286/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Topolowej.

Do pkt 7.14
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk

zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
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przy ul. Łopuszniańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Wydzierżawienia na kolejny okres 10 lat, istniejącego już, tutaj na Komisji pan radny, który
mieszka w pobliżu przypomniał że ten sklep istnieje tam od 40 lat. Umowa była pierwotnie
zawarta jeszcze przez wójta gminy Sitkówka - Nowiny. To jest kolejny okres, żeby ten punkt
prowadzić, zwłaszcza że jego są nakłady.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LYII/1287/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Łopuszniańskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 7.15
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Karola Olszewskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Dzierżawa na rzecz Przychodni Medycyny Pracy. Dzierżawią to na podstawie krótkich umów
od wielu lat. Przeznaczona będzie na poszerzenie parkingu dla pacjentów. Dzierżawa celowa,
czyli parking i nic poza tym.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVH/1288/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 7.16
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Filip Pietrzyk
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach
przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Uchwała dotyczy dwóch nieruchomości na okres 30 lat, o łącznej powierzchni 1532 m2.
Te nieruchomości stanowią własność miasta Kielce. Pozostałe nieruchomości, które są w tym
obszarze poza jedną należącą do osoby prywatnej, stanowią własność spółki MPK. MPK
prosi o to, aby mieć długą dzierżawę, bo do tej pory dzierżawili na podstawie umów krótkich.
Ostatnio, przez jakiś czas płacili bezumowne. Chodzi o to, żeby wydzierżawić im tę
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nieruchomość, żeby mogło to stanowić jedną całość w tym obszarze. Naszym zdaniem,
uchwała jest zasadna, z uwagi na to, że nieruchomości o takim kształcie i w takim położeniu
nie można wydzierżawić nikomu innemu, a jedynie sąsiadowi, który posiada większość
terenów skupionych we własnym ręku. Taki jest sens. Proszę o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1289/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 7.17
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, pan Marian Sosnowski zarekomendował
projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia
6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi
przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach
0 charakterze użyteczności publicznej.
Chciałbym tylko to, co państwo uzyskali w materiałach uzupełnić. Ze względu na
popularność Karty Seniora, musieliśmy zawęzić troszeczkę pole do mieszańców miasta
Kielce. I ta Karta Seniora będzie dedykowana przez MOPR, która będzie oznaczona
hologramem MOPR-u. To będzie dokumentem ważnym przy kontroli biletów w autobusach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1290/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych
1 bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności
publicznej.

Do pkt 8
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak

W punkcie interpelacje i zapytania radnych nikt nie zapisał się do głosu.
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Do pkt 9
Radna Joanna Winiarska
Panie Prezydencie, panie Przewodniczący. Mam taką sugestię, w sumie to wolny wniosek.
Ponieważ po raz piętnasty nasi mistrzowie wywalczyli Mistrzostwo Polski, mówię
oczywiście o VIVE, może warto zaprosić zawodników na jedną z sesji Rady Miasta Kielce,
aby uhonorować sukces, jakim jest to, co udało im się wywalczyć. Tym, bardziej,
że niektórzy z filarów, tak naprawdę, już pożegnali się już z karierą. Taka moja sugestia
i gorąca prośba.
Radna Katarzyna Zapała
Szanowni państwo, wczoraj na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł na temat
inwestycji, o której rozmawialiśmy na Komisji Finansów Publicznych. To jest inwestycja,
którą wydaje mi się, że warto również zabrać głos dzisiaj na sesji. Pan Przewodniczący
Komisji Komunalnej zwrócił uwagę na fakt, że wystąpili, czy on sam, czy Komisja, wystąpili
w obronie mieszkańców i dziś inwestycja polegająca na budowie ścieżki rowerowej mniej
będzie ingerowała w prywatne tereny, a bardziej będzie ingerowała w teren, gdzie również
rosną drzewa. Teraz, szanowni państwo, ja chciałabym tylko zabrać ten głos, by zwrócić
uwagę MZD, które teraz będzie przygotowywało i zmieniało troszkę tę inwestycję, na fakt, że
to właśnie te drzewa są filtrem powietrza w mieście Kielce i to właśnie te drzewa są
katalizatorem smogu, który przede wszystkim jest wytwarzany w przestrzeniach domków
jednorodzinnych. Ulica Sandomierska, po jednej i po drugiej stronie jest zabudowana właśnie
zabudową dywanową, czyli przestrzenią, w której de facto najwięcej produkuje się smogu. Ja
rozumiem, że każdy mieszkaniec dba bardzo o swoją własność i nie ujmuje absolutnie tego,
że trzeba brać te głosy pod uwagę, ale proszę, dla dobra również tych mieszkańców, którzy
nie zawsze muszą być świadomi, może nie do końca wiedzą co jest istotne z punktu widzenia
również ich zdrowia, żeby brać pod uwagę fakt, że każde drzewo, zwłaszcza na terenach
zabudowy dywanowej jest bardzo ważne dla mieszkańców tego terenu i należy o nie zadbać.
Stąd mój gorący apel do MZD, przy przeprojektowywaniu tej inwestycji, o szczególną
dbałość by zabezpieczyć drzewa, które już tam rosną, a może nawet dosadzać. Dziękuję.

Radny Jan Gierada
Dwie sprawy. Pierwsza to jest, miałem trzy interwencje mieszkańców ulicy Krakowskiej,
że jest bardzo zaniedbana zieleń, która nie jest koszona od wielu, wielu tygodni. Praktycznie
dotyczy to całej ulicy Krakowskiej. Bardzo bym prosił odpowiednie służby, żeby
dopilnowały, aby zieleń miejska te trawy wykosiła. Pylenie tych traw, wygląd, to jest trasa
ruchliwa Kielce - Kraków, więc nie wypada, żeby miasto tak wyglądało.
Druga sprawa. Zapraszam radnych, panie i panów na mecz bokserski pierwszych
reprezentacji Polski i Turcji. Reprezentacja Polski przyjechała już w niedzielę. Trenuje tu
w klubie RUSHH. Bardzo dobry mecz. Jedenaście walk. Na ulicę Boczną w sobotę 15.30.
Bilety można odebrać w Klubie RUSHH przy ulicy Niskiej. Serdecznie zapraszam. Myślę,
że będzie bardzo dobre widowisko.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Przy ulicy Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, w Klubie RUSHH.

Radny Dawid Kędziora
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, ja tutaj, przyłączając się troszeczkę do mojego
przedmówcy chciałbym przypomnieć jeszcze o ulicy Kołłątaja i kwestii wykoszeń. Wiem,
że Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni ma swój harmonogram, ale być może warto byłoby się
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pochylić nad priorytetami, dlatego że na ulicy Kołłątaja rośnie w tej chwili trawa na
wysokość 140, prawie 130 centymetrów, tak, że każdy samochód osobowy wyjeżdżający,
włączający się do ruchu ma z obu stron zasłonięty przejazd, do tego stopnia, że nawet ciężko
zobaczyć numer autobusu. Było kilka interwencji policji, było kilka zdarzeń i bardzo bym
prosił, żeby priorytetowo, przynajmniej te wyjazdy potraktować. Ludzie próbowali to
podkaszać, ale ta trawa jest naprawdę bardzo wysoka, więc gdyby była taka możliwość,
bardzo bym prosił odpowiednie służby poinformować o konieczności tej pilnej interwencji.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Przypominam państwu, że kolejna sesja, a będzie to sesja absolutoryjna, odbędzie się
28 czerwca bieżącego roku.

Do pkt 10
Przewodniczący Rady Miasta Kielce, pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LVII sesję Rady Miasta Kielce w dniu
5 czerwca 2018 roku.
Protokołował

Przewodniczący Rady Miasta
ast Kielce

Zbigniew Brelski

Dariusz Kozak

^
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