Protokół Nr L/2017
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 21 grudnia 2017 roku, w godz. 8.00-10.50
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,
Rynek 1
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 22 Radnych.
Nieobecni Radni: Katarzyna Zapała, Stanisław Góźdź, Jacek Wołowiec.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram 50 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 21 grudnia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę państwa o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy pamięć Wojciecha
Kardynalskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Witam panie i panów Radnych, Witam panów Prezydentów, witam pana
Sekretarza, panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta
i szefów podległych Miastu jednostek.
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu. Witam również
internautów.
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności, stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba
Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
Do pkt 2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję,
uzgodniony w dniu 13 grudnia 2017 roku porządek obrad, a także projekty
uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym.
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Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem,
wpłynęły wnioski Pana Prezydenta o dokonanie zmian w porządku obrad,
a mianowicie:
I.
wycofanie z porządku obrad:
1. projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy
ul. Łanowej w Kielcach,
2. projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy
ul. Starogórskiej 73a w Kielcach.
II. Wprowadzenie do porządku obrad:
1. projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie miasta Kielce na realizację zadania współfinansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pn. „Wykonanie projektu i rozbudowa budynku
przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum
Zdrowia Psychicznego”.
2. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045;
3. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2018 r.
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Nie widzę.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
1. Poddaję pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Łanowej
w Kielcach:
Za
– 20
Przeciw
– brak
Wstrzymało się – brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie punktu do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
2. Poddaję pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Starogórskiej 73a
w Kielcach:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
– brak
– brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie punktu z porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
1. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie
miasta Kielce na realizację zadania współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.
„Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka
Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego”:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 20
– brak
– brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
2. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 20
– brak
– brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
3. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce
na 2018 rok:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 20
– brak
– brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę zapisać do protokołu: głos – za pani radnej Joanny Winiarskiej.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie przedstawionego zmienionego porządku obrad:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 21
– brak
– brak

Sesja realizowana będzie wg 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
7 grudnia br.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2017-2045;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2017 rok;
3) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017;
4) zmieniająca uchwałę nr XLVIII/1090/2017 Rady Miasta Kielce z dnia
16 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Świętokrzyskiemu;
5) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta
Kielce na realizację zadania współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.
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:Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka
Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego”;
6) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045 (z autopoprawką):
a) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2045 Miasta Kielce
7) Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok
(z autopoprawką):
a. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
oraz uchwały w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta
Kielce na 2018 rok,
b. przedstawienie opinii Komisji Finansów Publicznych na temat
przedłożonych uchwał,
c. debata (w tym wystąpienia klubowe z zachowaniem pierwszeństwa
w ich przedstawianiu),
d. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2018-2045 wraz z autopoprawką,
e. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2018 rok wraz z autopoprawką,
8) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018;
7. Zatwierdzenie planu kontroli oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Kielce na rok 2018:
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2018 r.,
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2018 r.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2017 roku.
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Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem
praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji.
Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu.
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 grudnia 2017 roku:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 21
– brak
– brak

Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z dnia 7 grudnia 2017 roku.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przypominam, iż na stronie dla Radnych jest opublikowany od dłuższego czasu
projekt harmonogramu sesji Rady Miasta Kielce na rok 2018.
Z dniem 1 stycznia 2018 roku harmonogram zacznie obowiązywać.
Państwo radni otrzymali w dniu dzisiejszym kalendarze więc można je
uzupełnić terminami sesji oraz posiedzeń Komisji.
Interpelacje między sesjami złożyli radni:
 Marianna Noworycka – Gniatkowska,
 Joanna Winiarska,
 Witold Borowiec.
Do pkt 5
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Obecnie proszę pana Prezydenta Andrzeja Syguta o przedstawienie informacji
o pracy między sesjami.
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce pan Andrzej Sygut
przedstawił informację o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami
Rady Miasta Kielce (od 7 grudnia 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.)
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu
7 grudnia 2017 r. wydałem:
I. 22 zarządzenia dotyczące:
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1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce
na 2017 rok – Nr 488/2017, Nr 498 /2017,
2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 rok
– Nr 484/2017, Nr 489/2017, Nr 499/2017,
3. ustalenia czasu pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Miasta
Kielce – Nr 490/2017,
4. monitorowania wykorzystania funduszy europejskich przez Miasto
Kielce i miejskie jednostki organizacyjne – Nr 491/2017,
5. przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach – Nr 496/2017,
6. ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta
Kielce – Nr 497/2017,
7. 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 487/2017,
Nr 503/2017
,
8. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu
polityki zdrowotnej pn.: "Program prewencji ospy wietrznej na lata
2016-2020" – Nr 485/2017,
b) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu
polityki zdrowotnej pn.: "Program szczepień przeciw grypie na lata
2017-2020” – Nr 486/2017 , Nr 494/2017,
c) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu
polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktyki zakażeń
meningokokowych na lata 2017-2020" – Nr 493/2017,
d) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali
przeznaczonych na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe
– Nr 492/2017,
9. ustanowienia służebności gruntowej, na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ulicy S. Okrzei
– Nr 495/2017,
10.wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) Lecha – Nr 483/2017,
b) Sandomierskiej – Nr 500/2017,
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c) Świerkowej – Nr 501/2017,
d) Koneckiej – Nr 502/2017,
e) Tarnowskiej – Nr 504/2017,
3 decyzje i 3 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 10 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce.
II.

Do pkt 6.1 - 6.2
Dyrektor Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Kielce pan Wojciech Dudzic
zarekomendował dwa projekty uchwał w sprawie:
1)
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017-2045,
2)
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2017 rok.
Przedmiotowa uchwała powoduje zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta
o łączną kwotę 1 985 452 zł, w tym zwiększa się plan dochodów bieżących o
kwotę 77 048 zł, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 062 500
zł, zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o łączną kwotę 15 721 139 zł,
zwiększa się plan wydatków budżetu miasta bieżących o kwotę 77 048 zł,
zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zmniejsza się plan przychodów z
tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 11 894 613 zł, zwiększa się plan
rozchodów z tytułu spłaconych kredytów o kwotę 1 841 074 zł. Przedmiotowa
uchwała powoduje również zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych oraz
w zmianach w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w bieżącym roku. Dokonuje również zmian w dotacjach
podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik do uchwały. Deficyt po tych
wszystkich zmianach wyniesie 91 479 818 zł. Przedmiotowa zmiana uchwały
zmieniającej budżet na br. powoduje również zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2017-2045 proszę o przegłosowanie.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045 (pkt 6.1)
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 21
– brak
– brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/1124/2017 zmieniającą uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok z autopoprawką (pkt 6.2)
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 21
– brak
– brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/1125/2017 zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.
Do pkt 6.3
Dyrektor Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Kielce pan Wojciech Dudzic
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Tradycyjnie tak jak co roku, na
ostatniej sesji proponujemy państwu podjęcie uchwały w sprawie wydatków
niewygasających na łączną kwotę 6 933 995 zł, w tym wydatki bieżące na
łączną kwotę 1 978 106 zł oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 955 889
zł, z tym, że wczoraj podczas jeszcze sprawdzaliśmy w wydziale załącznik i
wkradł się dosłownie jeden drobny błąd w rozdziale, mianowicie wydział
Inwestycji w zadaniu pod nazwą: „Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w
rejonie ul. Piekoszowskiej rozdział 9005 zastępuje się rozdziałem 9095, kwota
pozostaje bez zmian. Tak, że proszę o uchwalenie zmian.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, wysoka Rado! To jest pomyłka drukarska bo gdyby to
miała być autopoprawka musielibyśmy ją wprowadzić do porządku obrad, a tak
to jest oczywista pomyłka drukarska, dziękuję.
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Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 21
– brak
– brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/1126/2017 w sprawie wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
Do pkt 6.4
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce pan Andrzej Sygut
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/1090/2017
Rady Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Świętokrzyskiemu. Panie przewodniczący, panie i
panowie radni, projekt uchwały koryguje oczywistą omyłkę, która miała miejsce
w przyjętej przez państwa uchwale dotyczącej pomocy finansowej dla Urzędu
Marszałkowskiego, wpisana była jednostka czyli szkoła, a musi być przepływ
pieniędzy przez Urząd Marszałkowski. proszę o przyjęcie tej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 21
– brak
– brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/1127/2017 zmieniającą uchwałę
nr XLVIII/1090/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu.
Do pkt 6.5
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie miasta Kielce na realizację zadania
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pn. :”Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul.
Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego”.
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Szanowni państwo Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach złożył do
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wniosek o dofinansowanie tej
inwestycji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, a więc jest to pełna gotowa dokumentacja, przy czym
dysponent poprosił o uzupełnienie tego wniosku właśnie o uchwałę w której
państwo zadeklarują, że w przypadku uzyskania dofinansowania zostanie
przegłosowany wkład własny gminy.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 22
– brak
– brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/1128/2017 w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie miasta Kielce na realizację zadania
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pn. „Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul.
Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego”.
Do pkt 6.6
Skarbik Miasta Kielce pani Barbara Nowak zarekomendowała projekt
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2018-2045 (z autopoprawką).Panie Przewodniczący, wysoka Rado, taka krótka
charakterystyka za chwilę zaprezentowanego przeze mnie projektu budżetu na
2018 rok oraz jej prognozy finansowej. Gdyby ktoś zapytał o to, czym się różni
od poprzednich lat to w zasadzie można by było powiedzieć, że niczym się nie
różni gdyby nie fakt, że rozpędu nabiera druga finansowa perspektywa unijna
i miasto po raz kolejny bardzo mocno chce skorzystać z tej, w ocenie chyba jak
czytałam też wcześniej chyba ostatniej szansy podjęcia i skorzystania z takiego
finansowania i dlatego właśnie takim priorytetem w tym projekcie uchwały na
2018 rok są wydatki majątkowe a zdecydowanie wydatki inwestycyjne, które są
związane z realizacją właśnie inwestycji współfinasowanych środkami
pochodzącymi z Unii Europejskiej. jak państwo już wiecie no ta unijna
perspektywa rozpoczęła się w 2014 roku, kończy się przynajmniej na ten
moment 2020 ale już wszyscy wiemy, że zostanie ona przedłużona z tego
powodu, że różne były losy składanych wniosków, w ogóle wymagań jakie
powinny wnioski były spełniać także prawdopodobnie skończy się najwcześniej
w 2022 roku i to jest najważniejsza chyba i najbardziej istotna taka cecha tego
za chwile przeze mnie prezentowanego budżetu. Na pewno będziecie państwo
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później dyskutować o tym i wystawiać swoje opinie o tym projekcie, na pewno
będą różne, na pewno będą krytyki, że pewne inwestycje się nie znalazły w tym
budżecie, że za mało pieniędzy jest na taką, czy inną część naszego miasta no
ale można wyprzedzając jakby mogę powiedzieć, że nie da się wszystkiego
zrobić, trzeba zawsze wybierać to co jest najbardziej potrzebne dlatego ten
projekt jest tak skonstruowany jak jest, to samo jeśli chodzi o pewnie będzie o tą
część naszego budżetu tak zwaną operacyjną, czyli bieżącą to jest tak, że też
mamy określoną pulę pieniędzy, która pochodzi z tzw. dochodów bieżących a
zgodnie z zasadniczą cechą budżetu zgodnie z wymaganiami ustawowymi
wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące a ponieważ jak
państwo bo to wy uchwalacie to miejscowe prawo wiecie doskonale że nie
mieliśmy i nie ma podwyżek podatków od nieruchomości, nie ma podwyżek
żadnych opłat, żadnych danin którymi są obciążani mieszkańcy naszego miasta
a zatem ta pula pieniędzy która jest do dyspozycji po stronie dochodów
bieżących ona jest też ograniczona. Ograniczona jest również tymi
makroekonomicznymi wskaźnikami no i możemy liczyć tylko na to, że dochody
bieżące będą się kształtować lepiej niż to co zaplanowaliśmy jeśli
makroekonomiczne wskaźniki jeśli tempo wzrostu w kraju, w Europie
generalnie będzie lepsze aniżeli to, które jest wzięte pod uwagę przy planowaniu
określonych źródeł finansowania wydatków bieżących. Proszę pamiętać też o
tym, że ta różnica pomiędzy tymi dochodami a wydatkami bieżącymi to jest ta
nadwyżka operacyjna której wysokość jest również w pewien sposób wymagana
czy determinowana przez warunki ustawowe a która w dużej mierze odpowiada
również za to jaki poziom zadłużenia możemy osiągać w naszym mieście, w
każdej gminie i teraz oczywiście będzie na pewno krytyka bo tak jest zawsze ja
mówię dlatego oczywiście, bo co roku jest tak samo, że miasto się zadłużyło że
miasto się będzie zadłużać również w wyniku tych inwestycji i tak będzie, ale
proszę pamiętać o tym, że chyba ja znam przynajmniej tylko jedną gminę w
Polsce, która się nie zadłuża i która już tak naprawdę nie wie co ma zrobić z
pieniędzmi, no niestety nie należymy do takiej gminy ja bardzo mocno żałuję
ponieważ stres i wysiłek jaki co roku musimy ponosić, żeby ten projekt i żeby
ten budżet najpierw skonstruować a potem go realizować jest naprawdę
ogromny no ale myślę, że ja mam nadzieję że jednak te pozytywne opinie będą
w przeważającej tutaj większości aniżeli te negatywne, a teraz już przejdę może
bardziej do liczb. Proszę państwa przed państwem informacja o tym jak się
kształtował budżet miasta w przeciągu tych lat 2015-2018. proszę zwrócić
uwagę te różnice są ogromne i właściwie to tak można powiedzieć że one w
zdecydowanej mierze biorą się z realizacji właśnie inwestycji bo te kwoty
ogółem budżetu to jak państwo wiecie po jednej stronie to są wszystko dochody
i przychody po drugiej wydatki, rozchody więc w tej części wydatkowej ta
kwota rośnie.
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PROJEKT BUDŻETU MIASTA KIELCE NA 2018 ROK
Budżet Miasta 2015-2018 (mln zł)

BUDŻET 2018
Dochody
Przychody
Razem:

1.263.766.901 zł
178 814 053 zł
1.442.580.954 zł

Wydatki
Rozchody
Razem:

1.407.675.939 zł
34 905 015 zł
1.442.580.954 zł

Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2018 rok
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STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM
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DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2017 i 2018
Treść

Przewidywane
wykonanie
na dzień
31.12.2017 r.

Projekt
na 2018 r.

1

2

3

1 140 930 915

1/ dochody własne

Struktura w Dynamika
2018r.
/3:2/
4

5

1 129 355 753

100%

99,0%

606 000 234

631 198 598

55,9%

104,2%

2/ subwencja ogólna

273 846 631

266 539 017

23,6%

97,3%

3/ dotacje celowe z budżetu państwa

238 646 218

212 305 955

18,8%

89,0%

7 425 921

7 641 065

0,7%

102,9%

11 267 999

9 345 323

0,8%

82,9%

3 743 912

2 325 795

0,2%

62,1%

Dochody bieżące ogółem,
w tym:

4/ dotacje celowe z j.s.t.
5/ płatności w ramach środków
europejskich oraz dotacje z budżetu
państwa na programy finansowane
z udziałem środków europejskich
6/ pozostałe dochody

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W LATACH 2017 i 2018
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Struktura dochodów majątkowych w 2018r. – 134.411.148 zł
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BUDŻET ZADANIOWY MIASTA KIELCE NA 2018R.
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Zadanie 1
Prowadzenie, dotowanie i dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowowychowawczych do potrzeb edukacyjnych – 404.504.278 zł
CEL: Podnoszenie standardów dostarczanych usług oświatowo-wychowawczych
w Mieście.
Kluczowe podzadania:
*
Nadzór i bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych publicznych
samorządowych – 36.924.889 zł
- w Kielcach funkcjonuje obecnie 202 szkoły, do których uczęszcza 38.814 uczniów

*

Utrzymanie kadr systemu oświaty, w tym doskonalenie zawodowe
nauczycieli – 269.524.528 zł
- w jednostkach systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce,
zatrudnionych jest 3.344 nauczycieli i 1.654 pracowników niepedagogicznych

*

Opracowanie koncepcji funkcjonowania oraz kierunków kształcenia
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach – 150.036 zł
- w ramach działalności jednostki planowanych jest 20 spotkań z przedsiębiorcami oraz
szkołami
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Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja -37.677.287 zł
w tym, m.in.:
• Budowa hali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.
Norwida, ul. Jagiellońska 4 – 6.430.000 zł
• Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu
gospodarczego regionu świętokrzyskiego – 13.896.334 zł
• Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie
Gminy Kielce – Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 oraz
Zespołu Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka1– 7.950.054 zł
Zadanie 2
Dotarcie do osób i rodzin oraz ich wsparcie w zakresie zaspokajania
niezbędnych potrzeb życiowych poprzez politykę i pomoc społeczna326.268.147 zł
CEL: Pomoc w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin
oczekujących pomocy. Zwiększenie skuteczności ujawniania osób i rodzin, które
wymagają udzielenia pomocy.
Kluczowe podzadania:

Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja oraz zakupy
inwestycyjne – 7.899.205 zł
w tym, m.in.:
• Rozbudowa,
przebudowa
i
doposażenie
istniejącego
budynku
Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” w Kielcach w celu świadczenia
kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem
alkoholizmu – 1.527.945 zł
• Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy
ul. Wikaryjskiej 2 – 1.412.260 zł
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• Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w
Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK – 967.530 zł
Zadanie 3
Rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej i systemu transportu
lokalnego- 303.915.467 zł
CEL: Zaspokajanie potrzeb transportowych mieszkańców i podnoszenie jakości
systemu transportu.
Kluczowe podzadania:

W ramach podzadania „Realizowanie Strategii Miasta w zakresie
rozbudowy układu komunikacyjnego i lokalnego transportu zbiorowego”
prowadzone będą inwestycje – 164.937.514 zł
w tym, m.in.:
• Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla
Pasażerów– 24.126.000 zł
• Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach- 23.473.760 zł
• Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań:
z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm.
W. Pileckiego– 18.659.135 zł
• Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku
skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa – 17.734.454 zł
• Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa
w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz
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z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek
– 14.433.447 zł
Zadanie 4
Prowadzenie i rozwój działalności w zakresie gospodarki komunalnej i
gospodarki mieszkaniowej – 89.936.214 zł
CEL: Zaspokajanie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
Gminy, poprawa estetyki Miasta.
Kluczowe podzadania:
* Zarządzanie i rozwój gminnego zasobu mieszkaniowego oraz kształtowanie
polityki mieszkaniowej – 1.529.496 zł
* Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki komunalnej – 9.829.415 zł
- Średniomiesięczny koszt utrzymania porządku i czystości w mieście – 199.167 zł
- Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni i małej architektury w parkach -134. 542 zł

* Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kielce –
853.326 zł
- Liczba zwierząt przebywających w schronisku – 1000 szt.

* Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30.704.800 zł
- Ilość odebranych i zebranych odpadów z terenu Miasta – 60 000 Mg
- Stosunek selektywnie zebranych odpadów do zmieszanych – 25 %

Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja -22.871.501 zł
w tym, m.in.:
• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku
od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni –
4.549.958 zł
• Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach – I etap
– 3.300.000 zł
• Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach
(ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka,
Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury
technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych – 3.145.000 zł
• Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem
tłocznym – 3.700.000 zł
• Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – 3.132.000 zł
• Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w oś. Ostrogórka w Kielcach dokumentacja + realizacja – 1.700.000 zł
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Zadanie 5
Gospodarowanie nieruchomościami i geodezja – 19.332.069 zł
CEL: Zaspokajanie potrzeb wspólnoty
gospodarowania nieruchomościami i geodezji.

samorządowej

w

zakresie

Kluczowe podzadania:

Prowadzenie nowych inwestycji - 11.957.280 zł
w tym m.in.:
• Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 10.000.000 zł
• Zakup nieruchomości pod cmentarz – 1.000.000 zł
Zadanie 6
Wspieranie i finansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa
narodowego – 34.895.399 zł
CEL: Upowszechnianie kultury.
Kluczowe podzadania:
* Tworzenie, dotowanie i nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury
oraz dotowanie organizacji pożytku publicznego – 24.529.464 zł
- Wartość środków przeznaczonych na realizację wydarzeń kulturalnych w przeliczeniu na
1 mieszkańca – 130,40 zł

* Działalność edukacyjna o charakterze patriotycznym – 1.327.167 zł
- Liczba uczestniczących w zajęciach edukacyjnych, konkursach, spotkaniach z książką,
imprezach okolicznościowych – 17.000 os.
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* Realizacja zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego – 221.341
zł
- Liczba obiektów zabytkowych objętych Gminną Ewidencją Zabytków – 554 szt.

Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja -5.440.135 zł
w tym, m.in.:
• Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w
Kielcach, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” – 3.779.656 zł
• Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku przy Pl. Wolności
2 – 500.000 zł
• Modernizacja dachu Kieleckiego Centrum Kultury– 225.000 zł
Zadanie 7
Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego 29.876.219 zł
CEL: Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrona porządku publicznego w mieście.
Kluczowe podzadania:

Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja -1.349.882 zł
w tym, m.in.:
• Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik -utworzenie zaplecza
magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w
Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach –
300.000 zł
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• Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu
monitoringu wizyjnego Miasta Kielce – 300.000 zł
• Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta
Kielce – 150.000 zł
• - Budowa sieci monitoringu przy ulicach: Fabryczna, Hutnicza, Pańska i
Giserska – 150.000 zł
Zadanie 8
Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej – 25.273.198 zł
CEL: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do
zróżnicowanej oferty w zakresie kultury fizycznej, popularyzacja sportu wśród
dzieci i młodzieży.
Kluczowe podzadania:
* Tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu –
2.950.691 zł
- Koszt roczny organizowanych imprez masowych na 1-go mieszkańca (PLN) -1,56 zł

* Utrzymanie i organizacja bazy sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem
noclegowym – 18.336.143 zł
- Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej – 744.820

Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja – 3.414.389 zł
w tym, m.in.:
• Wykonanie modernizacji boiska naturalnego wraz z systemem podgrzewania
przy ul. Szczepaniaka 29– 2.500.000 zł
Zadanie 9
Zaspokajanie potrzeb zbiorowych w
mieszkańców miasta Kielce -6.501.036 zł

zakresie

ochrony

zdrowia

CEL: Polepszenie stanu zdrowia mieszkańców miasta Kielce
Kluczowe podzadania:
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Zadanie 10
Ochrona standardów środowiska naturalnego miasta – 2.560.585 zł
CEL: Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów
Kluczowe podzadania:
* Ochrona zasobów przyrodniczych – 2.169.770 zł
- Liczba wykonanych badań, ekspertyz, pielęgnacji zieleni - 11

* Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta – 135.326 zł
- Liczba zrealizowanych działań - 5

Zadanie 11
Promocja miasta i rozwój atrakcyjności turystycznej, w tym współpraca z
zagranicą – 33.276.638 zł
CEL: Pozyskanie nowych inwestorów dla Miasta.
Kluczowe podzadania:
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Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja – 19.783.997 zł
w tym, m.in.:
* Geopark Kielce- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach
przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce – 9.026.387
zł
* Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby
dziedzictwa naturalnego – 7.306.907 zł
* Geopark Kielce –Ogród Botaniczny– 2.720.000 zł
Zadanie 12
Obsługa bieżąca mieszkańców – 30.803.484 zł
CEL: Sprawna i terminowa obsługa mieszkańców, przeciwdziałanie bezrobociu
Kluczowe podzadania:
* Prowadzenie ewidencji ludności – 2.202.978 zł
- Liczba osób wymeldowanych i zameldowanych – 7.624

* Rejestracja pojazdów i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów – 3.494.779 zł
- Liczba zarejestrowanych pojazdów – 17.500

* Rejestracja i ewidencja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego – 1.081.686 zł
* Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy – 11.967.635 zł
- Liczba osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie na skutek ofert pozyskanych przez
MUP – 815

Prowadzenie inwestycji, rozbudowa i modernizacja
* Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie
Gminy Kielce – budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową – 2.000.000
zł
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Zadanie 13
Regulowanie i koordynacja spraw z zakresu budownictwa i planowania
przestrzennego – 5.996.445 zł
CEL: Harmonizacja przestrzeni w mieście. Minimalizacja konfliktów
przestrzennych, własnościowych i prawnych. Racjonalność zagospodarowania
przestrzeni miejskiej.
Kluczowe podzadanie:
Kształtowanie polityki przestrzennej miasta w planowaniu przestrzennym i
procesach administracyjno - budowlanych – 4.006.085 zł
-Liczba wydanych decyzji, postanowień i zaświadczeń – 2.620

Zadanie 14
Zapewnienie i koordynacja działań w zakresie bieżącego funkcjonowania
Urzędu i nadzór nad realizacją zadań Miasta -33.417.981 zł
CEL: Wypełnianie funkcji służebnych wobec mieszkańców i pracowników
Kluczowe podzadania:

Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja – 2.873.909 zł
w tym, m.in.:
• W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego
zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami
inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach– 1.260.320 zł
• E-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na
terenie Miasta Kielce – 906.308 zł
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• Zakup sprzętu komputerowego (m.in.: zestawy komputerowe, laptopy,
tablety i inne) – 200.000 zł
• Zakup serwerów na potrzeby utrzymania danych Urzędu Miasta – 200.000 zł
• Zakup urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej aktywnej na wyposażenie
budynku przy ul. Leśnej 16 – 150.000 zł
• Zakup urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych (w tym m.in.: plotery,
kserokopiarki i inne urządzenia drukujące) – 145.000 zł
Zadanie 15
Pozyskiwanie dochodów – 25.899.306 zł
Kluczowe podzadania:
* Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, obsługa długu – 19.826.015 zł
* Pozyskiwanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych – 3.940.633 zł
- udział % ściągalności należności (stosunek wykonania dochodów do przypisanych
należności) – 89%

* Pozyskiwanie i rozliczanie finansowania z funduszy unijnych – 612.326 zł
- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie dla inwestycji strategicznych
dla Miasta - 5
Zadanie 16
Aktywizacja gospodarcza miasta Kielce – 20.639.115 zł
Kluczowe podzadanie:
* Pozyskiwanie nowych inwestorów i nowych lokatorów w ramach posiadanej
infrastruktury– 10.373.160 zł
- Powierzchnia wynajmowanych lokali do powierzchni całkowitej pod wynajem (96 %) Zespół Inkubatorów Technologicznych
- Powierzchnia wynajmowanych lokali do powierzchni całkowitej pod wynajem (94 %) Centrum Technologiczne
- Powierzchnia sprzedanych terenów inwestycyjnych do powierzchni uzbrojonych terenów
(50 %)
- Liczba zrealizowanych usług (consulting, doradztwo, spotkania brokerskie, audyty,
usługi centrów kompetencji, networking, etc.) - 100 szt.

Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja – 10.265.955 zł
w tym, m.in.:
• Rozwój obszarów B+R KPT – 7.250.000 zł
• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT – Strefa Bi C – 3.015.955 zł
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Zadanie 17
Pozostałe zadania – 14.580.358 zł
Kluczowe podzadania:
* Nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego, w których miasto
posiada udziały lub akcje -9.476.174 zł
- Targi Kielce S.A.
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne -Kielecki Obszar Funkcjonalny –
2.112.090 zł
- Ilość ocenionych wniosków – 32 sz

* Opracowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło,
energię elektryczną, paliwa gazowe i wodę – 508.894 zł
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2045
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE

Poz.

(1)

A.

1.

Nazwa Przedsięwzięcia

Łączna
nakłady
finansowe

Planowane
nakłady
finansowe
w 2018 r.

(2)

(3)

(4)

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:

4 278 478 652

542 255 460

- bieżące

3 259 663 643

287 995 670

- majątkowe

1 018 815 009

254 259 790

773 279 346

206 448 789

28 672 703

10 931 870

744 606 643

195 516 919

Pozostałe programy, projekty lub zadania

3 505 199 306

335 806 671

- bieżące

3 230 990 940

277 063 800

274 208 366

58 742 871

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

2.

- majątkowe
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Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz emisji obligacji na 31.12.2018 r.
Planowany stan
Planowany stan
zadłużenia na
Zaciągnięte
zadłużenia na
Spłata w 2018r.
dzień
kredyty w 2018 r.
dzień 31.12.2018
31.12.2017r.
r.

Lp.

Nazwa

1

2

1.

Kredyty

679 521 788,20

2.

Pożyczki

3.

3

4

5

6

163 590 963,00

28 652 049,00

814 460 702,20

7 066 859,12

-

1 252 966,00

5 813 893,12

Obligacje

80 134 000,00

-

5 000 000,00

75 134 000,00

OGÓŁEM

766 722 647,32

163 590 963,00

34 905 015,00

895 408 595,32

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o
finansach publicznych
(R+O/D)n ≤ 1/3*[(Dbn-1+Smn-1-Wbn-1)/Dn-1+(Dbn-2+Smn-2-Wbn-2)/Dn-2+(Dbn-3+Smn-3-Wbn-3)/Dn-3]
I.
L.p.

Wyszczególnienie

1

dochody bieżące

2

dochody ze sprzedaży majątku

3

wydatki bieżące

4

Razem (1+2-3)

5

dochody ogółem

6

4:5

2017

2016

2015

1 117 708 692

1 063 679 836

962 023 140

18 340 833

11 839 802

9 837 527

1 084 806 690

1 011 688 196

900 507 948

51 242 835

63 831 442

71 352 719

1 228 473 777

1 114 014 961

1 091 056 438

0,042

0,057

0,065

II.

RATY +ODSETKI
DOCHODY OGÓŁEM
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ROK 2018
raty

odsetki

dochody ogółem

34 722 588

13 247 080

1 263 766 901

34 722 588 + 13 247 080
1 263 766 901

= 3.80%

3,80 % < 5,48 %
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Proszę Wiceprzewodniczącego Władysława
Burzawę o odczytanie Uchwały VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opinii projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2045.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, szanowni państwo, VIII Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2017
r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2018-2045 Miasta Kielce. VIII Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach, Przewodnicząca Ewa Midura, członkowie:
Wojciech Czerw, Zbigniew Rękas, na podstawie art.13 pkt 12 art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych,
postanawia zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Prezydenta Miasta
Kielce projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018-2045 z uwagą zamieszczoną w treści uzasadnienia. Nie będę proszę
państwa czytał całego uzasadnienia przeczytam fragment: „Projekt uchwały w
sprawie WPF Miasta Kielce na lata 2018-2045 spełnia zasady planowania
budżetów w poszczególnych latach w tym zapewnia zachowanie w kolejnych
latach objętych prognozą równowagi budżetowej”, podpisała Przewodnicząca
Składu Orzekającego, pani mgr Ewa Midura (Uchwała Nr 138/II/2017).
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę Wiceprzewodniczącego Roberta Siejkę o odczytanie Uchwały
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
4 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Kielce na 2018
rok oraz Uchwały VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego
w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Robert Siejka
Uchwała nr 136/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok. VIII Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: Przewodnicząca Ewa
Midura, członkowie: Wojciech Czerw, Zbigniew Rękas po rozpoznaniu w dniu
4 grudnia 2017 projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok,
przedłożonego przez Prezydenta Miasta Kielce na podstawie art. 13 pkt 3,
w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych, postanawia zaopiniować pozytywnie
projekt uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok z uwagami zawartymi
w treści uzasadnienia. Tu następuje trzy stronicowe uzasadnienie z trzema
uwagami, pouczeniem oraz podpis Przewodniczącej Składu Orzekającego pani
Ewy Midury. Kolejna Uchwała nr 137/II/2017 VIII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie
uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok. VIII Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Przewodnicząca Ewa Midura,
członkowie: Wojciech Czerw, Zbigniew Rękas po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia
2017 projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok, przedstawionego
przez Prezydenta Miasta Kielce na podst. art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art.19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych uchwala co
następuje: „Miasto Kielce ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu
w kwocie 139 083 971 zł planowanego w projekcie uchwały budżetowej na
2018 rok”, następuje uzasadnienie, pouczenie oraz podpis Przewodniczącej
Składu Orzekającego pani magister Ewy Midury, dziękuję.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz KozakProszę Radnego
Tomasza Boguckiego Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Rady
Miasta Kielce o przedstawienie opinii Komisji na temat przedłożonych uchwał.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, pani Skarbnik, wysoka Rado! Prace
nad budżetem Miasta Kielce organ wykonawczy Miasta Kielce rozpoczął
zgodnie z przedmiotowym prawem od przedstawienia założeń do projektu
budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na
2018 rok w formie Zarządzenia nr 319/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24
lipca 2017 roku. Analizując przedstawiony projekt Budżetu Miasta Kielce na
2018 rok należy zauważyć, że jest on zgodny z treścią założeń zawartych w
rzeczowym Zarządzeniu Prezydenta Miasta. Potwierdzają to wielkości
zaplanowanych dochodów ogółem w tym bieżących i majątkowych w
odniesieniu do zaplanowanych wydatków odpowiednio bieżących i
majątkowych. Zachowana jest więc w projekcie kardynalna zasada budżetowa
określająca, iż wydatki bieżące mogą być pokrywane wyłącznie dochodami
bieżącymi. Oznacza to, że wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących co
pozwala na osiągnięcie określonej wielkości nadwyżki operacyjnej. Wielkość tej
nadwyżki powinna pozwolić Miastu na spłatę zaciągniętych zobowiązań i
inwestowanie na określonym poziomie w danym roku budżetowym. Z wartości
przedstawionych w projekcie wynika, że zaplanowana nadwyżka operacyjna jest
na poziomie ponad 38 mln zł, czyli i ta zasad może być zachowana przy
konsekwentnie zastosowanej dyscyplinie budżetowej przez Miasto Kielce, w
tym przy elastycznym wykorzystaniu instrumentów finansowych, istniejących
na rynku finansowym oraz przy odpowiednim wykorzystaniu wykupu obligacji
komunalnych. Od wielu już lat samorząd terytorialny oczekiwał i nadal
oczekuje rozwiązań systemowych dotyczących budowania i rozliczania budżetu
gminy w ramach budżetu zadaniowego. Warto więc zauważyć, że po raz kolejny
Budżet Miasta Kielce został właśnie w ten sposób zaprezentowany. Takie,
nowoczesne pokazanie budżetu pozwoli na rzeczywistą ewaluację jego
realizacji. Prawidłowe zaś, w właściwą szczegółowością, określenie zadań
i celów da możliwość skutecznie monitorować wykonywanie tak
skonstruowanego budżetu. Kolejny już raz w projekcie budżetu został
wyodrębniony fundusz nazwany jako tzw. „budżet obywatelski”, którego
poszczególne zadania zostały zaproponowane i wybrane w głosowaniu przez
mieszkańców Kielc, a dzisiaj staje ta propozycja do uchwalenie przez Radę
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Miasta Kielce. Indywidulany współczynnik bezpieczeństwa finansowego,
nazwany przez ustawodawcę jako dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
jest na prawidłowym poziomie co wynika z ustawowego rachunku wartości
budżetowych w odniesieniu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2018-2045. Wynosi on przed autopoprawką 3,8 % przy
dopuszczalnym 5,48 %. Biorąc powyższe pod uwagę, a także mając na uwadze
aktualną ocenę finansów Miasta Kielce wystawioną przez uprawnioną firmę
ratingową Fiths Rating, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt Uchwały
Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2018 rok.
Przed podjęciem tej opinii Komisja Finansów Publicznych, zgodnie z procedurą
uchwalenia budżetu miasta, rozpatrzyła wniosek złożony przez Komisję
Edukacji i Kultury. Wszystkie Komisje stałe Rady Miasta Kielce zaopiniowały
projekt budżetu na 2018 rok pozytywnie, każda w zakresie swego działania.
Realizując kolejny etap procedury Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła
stanowisko Prezydenta Miasta, w którym odniósł się On do przedstawionego
wniosku. W tym miejscu informuję Wysoką Radę, że Komisja Edukacji i
Kultury Rady Miasta Kielce przyjęła stanowisko z dnia wczorajszego
następującej treści: „Komisja po zapoznaniu się z odpowiedzią Prezydenta
Miasta Kielce na stanowisko sformułowane na posiedzeniu Komisji w dniu 22
listopada 2017 r. w sprawie rozważenia możliwości zabezpieczenia w budżecie
miasta na rok 2018 środków na remonty placówek oświatowych wynikających z
zaleceń Sanepidu” ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Kielce w którym odnosi
się do wniosku Komisji Finansów Publicznych z dnia 5 grudnia 2017 r. do
projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na lata 2018 r. z autopoprawką
Prezydenta Miasta z dnia 18 grudnia do projektu uchwały budżetowej Miasta na
2018 r. z których to dokumentów wynika, iż Prezydent Miasta Kielce nie chce
zrezygnować z zadnia wskazanego przez Komisję, jako źródło pokrycia
wydatków związanych z wnioskowanym remontem placówek oświatowych, iż
Prezydent Miasta zwiększa plan wydatków majątkowych budżetu miasta Kielce
na 2018 r. o kwotę 6 mln 430 tys. zł na zadanie pod nazwą budowa hali
sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida, dział 801,
rozdział 80120 wycofuje wniosek przyjęty na posiedzeniu w dniu 29 listopada
2017 r. o wprowadzenie do budżetu miasta Kielce zmiany polegającej na
zabezpieczeniu środków finansowych na remonty placówek oświatowych
wynikających z zaleceń Sanepidu wskazując jednocześnie jako źródło pokrycia
inne zadani inwestycyjne. jednocześnie Komisja oczekuje iż zgodnie z
deklaracją złożoną na piśmie w dniu 12 grudnia w trakcie roku budżetowego
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2018 potrzeby wynikające z zaleceń Sanepidu będą traktowane priorytetowo i
będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu Miasta na 2018 r. Na niniejsze
stanowisko Komisji miały wpływ informacje o możliwości realizacji dwóch
zadań inwestycyjnych w 2018 r. tj. budowy hal sportowych przy I Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Józefa Wybickiego w Kielcach. To jest
stanowisko Komisji, które wpłynęło do nas wczoraj. W wyniku tego działania
pan Prezydent przedstawił projekt autopoprawki, która została przez Komisję
Finansów Publicznych w dniu wczorajszym zaopiniowana pozytywnie.
Przedstawiając tę opinię unikałem powtarzania wartości liczbowych i
procentowych zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok, starając się jedynie
przedstawić jego merytoryczną opinię. Na polityczną opinię wystawianą przez
poszczególne Kluby Radnych przyjdzie teraz czas. Niezależnie jednak co
usłyszymy w wystąpieniach klubowych uważam, że projekt budżetu jest realny i
odpowiedzialny oraz noże zaspokoić na satysfakcjonującym poziomie potrzeby
mieszkańców Kielc. Prowadzona od wielu lat konsekwentna i racjonalna
gospodarka finansowa przez Miasto, w tym Jego Skarbnika, pozwala na
realizację strategicznych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków
zewnętrznych w tym szczególnie z Unii Europejskiej. Dziękując na koniec
wszystkim, którzy brali czynny udział w pracach nad przedstawionym
projektem budżetu Miasta Kielce zarówno ze strony organu wykonawczego jak
i uchwałodawczego chciałbym tylko jedną rzecz zauważyć, ponieważ nie ma
dzisiaj na sali Jacka Wołowca, a on zawsze był bojownikiem o to, żeby była
określona proporcja w wydatkach majątkowych na oświatę i zawsze
wnioskował, żeby chociaż 10% było, to chce powiedzieć, że na dzień
dzisiejszym bez tych dwóch hal, które są ewentualnie w zanadrzu jeszcze do
wprowadzenia do budżetu, już jest przekroczone te 10% z tego stanowi 12,5 %
na dzień dzisiejszy z tego co prezentowała pani Skarbnik . Dziękuję za uwagę.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zanim przejdziemy do dyskusji, chciałbym państwa poinformować,
w uzgodnieniu z Konwentem Rady Miasta Kielce, że wystąpienia Klubowe
tradycyjnie będą następować w porządku alfabetycznym bez ograniczeń
czasowych, natomiast czas indywidualnych wystąpień ograniczony jest do 5
minut, przy czym w debacie radny może zabrać głos tylko jeden raz. Jeżeli nie
usłyszę sprzeciwu uznam, że Rada przyjęła przedstawione zasady debaty.
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Sprzeciwu nie słyszę. Otwieram dyskusję nad uchwaleniem budżetu Miasta
Kielce na 2018 r. Rozpoczynamy wystąpienia klubowe.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda – Przewodnicząca Klubu
Radnych Platformy Obywatelskiej RP
Uchwała budżetowa to w ujęciu technicznym zestaw planowanych wydatków i
przychodów. W takim aspekcie jego prawidłowość bada Regionalna Izba
Obrachunkowa. W ujęciu praktycznym jednak to dokument pozwalający na
postawienie częściowej diagnozy na temat założonych planów rozwojowych
miasta, priorytetów, ale przede wszystkich pozwalający ocenić poziom dbałości
o komfort i jakość życia mieszkańców. Przyszły rok to bez wątpienia będzie
okres wielu wyzwań, szczególnie w kontekście absorpcji środków unijnych.
Budżet proinwestycyjny – wyzwania i inwestycje strategiczne
Zgadzamy się z opinią, że przyszłoroczny budżet ma charakter inwestycyjny.
Przez ostatni okres trwały intensywne przygotowania do skorzystania z możliwe
już ostatniego tak łaskawego dla Polski i naszego miasta okresu programowania.
Powstało wiele dokumentów strategicznych i projektów, ale mamy uzasadnioną
obawę, patrząc na dotychczasową praktykę, o jakość realizowanych inwestycji.
Częsty, zbyt duży rozmach, niedostateczny nadzór nad realizowanymi
przedsięwzięciami budzi niepokój o logikę i jakość ich realizacji. Rodzi się
także pytanie czy zaplanowane przedsięwzięcia będą w dostateczny sposób
realizowały idee zrównoważonego rozwoju. Czy chociażby inwestycje w
infrastrukturę drogową połączą interesy i potrzeby ruchu samochodowego i
dbałość o komfort pieszych i rowerzystów. Z niecierpliwością czekamy na
efekty priorytetowych dla Kielc przedsięwzięć. Cieszy nas koncepcja
modernizacji budynku dworca PKS i plany stworzenia Centrum
Komunikacyjnego. Z satysfakcją obserwujemy plany rozwoju komunikacji
publicznej w Kielcach, choć cieniem na nich kładzie się chaos i dziwne ruchy
władz miasta w sprawie przetargu na obsługę komunikacyjną. Mamy
wątpliwości czy za tymi działaniami kryje się tylko dbałość o pasażerów czy
może dbałość o interesy innych środowisk, z którymi politycznie sympatyzuje
Pan Prezydent.
Rozumiemy, że celem nadrzędnym jest skuteczne wykorzystanie unijnego
wsparcia, ale jednocześnie tracimy inne okazje na pozyskanie środków
zewnętrznych. Tak było w tym roku, gdy miasto walkowerem oddało możliwość
pozyskania środków z Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych.
Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta o lepsze przygotowanie w przyszłym
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roku i nie rezygnowanie z możliwości pozyskania dodatkowych kilku milionów
złotych. Jeśli urzędnikom brakuje pomysłów z chęcią wskażemy kilka dróg,
którym przyda się budowa czy remont.
Inwestycje w edukację
Często mamy wrażenie, że wizjonerstwo zastępuje myślenie o przyziemnych
sprawach. Dobitnym przykładem jest ostatnia dyskusja o wieloletnich
zaniedbaniach w inwestowaniu w infrastrukturę szkolną. Zalecenia sanepidu,
wskazujące pilne potrzeby jak remonty korytarzy, podłóg, szatni, łazienek czy
ścian w salach gimnastycznych są powodem wstydu. Nie dziwi dążenie radnych
z komisji edukacji żeby te wydatki potraktować jako priorytet w
przyszłorocznym budżecie. Niestety pozostał Pan głuchy na te argumenty. To
nie jest kwestia kaprysu tylko zapewnienia uczniom naszych szkół
podstawowego bezpieczeństwa. Przez pierwsze lata funkcjonowania dla wielu
to budżet obywatelski był antidotum na tego typu zapóźnienia. Niejednokrotnie
mówiliśmy, że takie podejście to zaprzeczenie idei tego narzędzia.
Budżet Obywatelski
Dzięki naszej determinacji udało się w regulaminie budżetu obywatelskiego
zapisać warunek ogólnodostępności realizowanych projektów. Dziś nasze
zmartwienia są duże większe. Pojawiają się głosy płynące z Pana środowiska o
likwidacji budżetu obywatelskiego w celu przeznaczenia tych środków na
inwestycje w placówki oświatowe. Oczywiście w projekcie budżetu na 2018 rok
znalazły się środki na realizację tegorocznych projektów, ale to nie gwarantuje
kontynuacji. Apelujemy do Pana o jasną deklarację, że nie zrezygnuje Pan z
tego przedsięwzięcia. A do Pana Prezydenta Sayora o zwołanie w najbliższym
czasie komisji ds. budżetu obywatelskiego i zgodnie z obietnicą zaproszenie do
pracy w niej przedstawiciela Rady Pożytku Publicznego, reprezentującego
organizacje pozarządowe.
Współpraca z ngo – budowa społeczeństwa obywatelskiego
Współpraca z trzecim sektorem to obszar, który ewidentnie wymaga
wzmocnienia. Cieszy powstanie Rady Pożytku Publicznego i przyjęcie uchwały
o powstaniu Rady Seniorów, czekamy na jej powołanie. Martwi podejście do
idei młodzieżowej rady miasta. Przyjęcie uchwały w obecnym kształcie nie
świadczy w naszym przekonaniu o otwartości i woli współpracy. Wpisanie w
nią progów frekwencyjnych pozostawia powstanie młodzieżowego ciała
konsultacyjnego w sferze marzeń. Jako radni Platformy Obywatelskiej złożymy
poprawkę do uchwały, która będzie miała na celu zniesienie tej bariery.
Żałujemy także, że nasza propozycja stworzenia programu minigrantów na
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inicjatywy lokalne i przeznaczenia na ten cel 60 tys. zł w przyszłorocznym
budżecie nie zyskała Pana akceptacji. Chcemy pracować nad tym rozwiązaniem
na forum Rady Pożytku Publicznego. Będziemy tez apelować do Pana o
przychylność dla stworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych i stworzenia
narzędzia w postaci konkursu na wkłady własne, tak aby więcej dotacji trafiało
kieleckich stowarzyszeń i fundacji. Bardzo liczymy, że te rozwiązania będą
sukcesywnie wprowadzane w życie już od przyszłego roku.
Program in vitro
Wielokrotnie chwali się Pan polityka miasta w zakresie programu profilaktyki
zdrowotnej dla kielczan. I słusznie, miasto finansuje szczepienia przeciw
pneumokokom, meningokokom i ospie wietrznej, dla dziewczynek przeciw
wirusowi HPV, a dla seniorów przeciw grypie. Wraz z klubem radnych SLD
złożyliśmy projekt uchwały obligujący do stworzenia samorządowego programu
in vitro, który byłby uzupełnieniem dotychczasowych działań. Postulowaliśmy o
stworzenie trzyletniego programu i przeznaczenie na ten cel 150 tys. zł rocznie.
To szczególnie istotne w kontekście rezygnacji Ministerstwa Zdrowia z
Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego.
W efekcie realizacji programu, na mocy którego refundowano procedurę in
vitro, urodziło się 5,3 tys. dzieci, ponad 17 tys. par jest w trakcie leczenia.
Wśród nich są oczywiście mieszkańcy Kielc i regionu, którzy w tym momencie
zostali pozbawieni realnej pomocy. Narodowy Program prokreacyjny, który
zastąpił rządowy program nie obejmuje procedury in vitro. Powstający właśnie
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym regionalny ośrodek leczenia
niepłodności wyklucza tą metodę, która dla wielu par jest jedyna szansą na
posiadanie dziecka. Samorząd powinien wyjść naprzeciw tym problemom
dlatego tym bardziej bulwersująca jest Pana opinia w tym zakresie. Niestety
niezrozumiały dla nas wątek ideologiczny zastąpił racjonalne myślenie.
Promocja miasta
Z uwagą i nadzieją przyglądamy się działaniom miasta w zakresie promocji.
Cieszy, że po wielu latach dostrzegł Pan istotę działań w tym zakresie.
Doczekaliśmy się dedykowanej komórki w Urzędzie Miasta i mamy wrażenie,
że zmieniło się myślenie na ten temat. Że nie jest to już tylko działanie
traktowane ad hoc i przy okazji. Że miasto nie zyskuje kolejnej łatki „stolicy
czegokolwiek” co Panu przyjdzie do głowy. Czekamy na spójną i przemyślaną
strategię promocyjną i takich też działań będziemy oczekiwać. Spójnych
wizualnie, ale przede wszystkim logicznych. Dziś mamy przejrzyste zasady
promocyjnego wspierania sportu zawodowego. Sprzedaż udziałów w spółce
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Korona SA daje szanse na tak długo wyczekiwaną transparentność. Ze
zrozumieniem akceptujemy zapisaną w budżecie na 2018 kwotę 2,5 mln zł na
ten cel. Wynika ona z naszych zobowiązań i mamy nadzieję, że jej
wykorzystanie zostanie precyzyjnie zaplanowane i rozliczone. Za wsparcie
promocyjne miasto musi otrzymać konkretną i wymierną usługę, od wszystkich
klubów, które wspieramy w ten sposób. Z chęcią zapoznamy się z założeniami
promocyjnymi na przyszły rok. Nie kwoty są tu najważniejsze a efektywność
ich wydania. W tym kontekście z pewnością pojawią się z naszej strony pytania
o plany wykorzystania niedawno uzyskanego tytułu „europejskiego miasta
sportu”. Zapłaciliśmy za pewien prestiż, ale mamy nadzieję, że to prestiż który
przyniesie efekty a nie tylko generowanie kolejnych kosztów. Będziemy pytać o
spodziewane efekty i założenia kampanii outdoorowej, która Pan zapowiadał.
Zieleń miejska, inwestycje w estetykę
Na drugim biegunie ambitnych, wizjonerskich inwestycji znajdujemy działania,
które mają na celu podnoszenie atrakcyjności ogólnodostępnej przestrzeni
publicznej. Nie po raz pierwszy już swoje słowa uznania kieruje w stronę Pana
Dyrektora Mućka i jego pracowników. Bez szumnych zapowiedzi, fajerwerków
wykonuje Pan kawał dobrej roboty, coraz bardziej zauważalnej przez
mieszkańców. Powstało kilka zielonych skwerów, łąka kwietna, uporządkowany
został teren w sąsiedztwie wzgórza katedralnego, powstaje pierwszy
antysmogowy klomb. Ma Pan w nas swoich sprzymierzeńców w pozyskiwaniu
środków na kolejne działania. Cieszymy się, że przyszłorocznym budżecie
znalazły się wyodrębnione środki na przebudowę alejek, chodników i schodów
na terenie wokół budynków wspólnot, szkoda jedynie że tylko 200 tys. zł.
Cieszy kwota 220 tys. zł na koncepcję i wykonanie projektu rewitalizacji parku.
Mam nadzieję, że szybko znajdą się też środki na realizację projektu parku
wodnego w dolinie Silnicy, który na zlecenie wydziału został wykonany blisko
2 lata temu.
Z zadowoleniem przyjmujemy też plany w zakresie rewitalizacji. Projekt
zagospodarowania ulicy Bodzentyńskiej, w który byłam osobiście bardzo
zaangażowana może być pierwszym przykładem właściwego podejścia do
problemu. Dziękuję za to dyrektorowi Hajdorowiczowi i pracownikom Instytutu
Dizajnu, którzy przygotowali i przeprowadzili konsultacje społeczne. Z nadzieją
czekamy na efekty i deklarujemy swoja pomoc i wsparcie dla tego typu
projektów.
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Polityka antysmogowa
W przyszłym roku, oprócz sprawnej realizacji zaplanowanych inwestycji, czeka
nas także wyzwanie związane z działaniami antysmogowymi. Miasto prowadzi i
finansuje program wymiany pieców, ale w kontekście aktualnej sytuacji to z
pewnością nie wystarczy. Mamy świadomość, że duża część działań
uzależniona jest od aktywności władz centralnych, ale oprócz lobbingu i
postulowania konkretnych zmian musimy także działać na własnym podwórku.
Po pierwsze rzetelna inwentaryzacja problemu, po drugie zintensyfikowanie
działania straży miejskiej w zakresie kontroli i nadanie w sezonie grzewczym
priorytetu zgłoszeniom o nielegalnym zanieczyszczaniu powietrza. Postulujemy
realizację szerokiego programu edukacji ekologicznej na każdym poziomie
nauczania oraz wprowadzenie systemu informowania mieszkańców o stanie
powietrza w Kielcach. Musimy zacząć prowadzić aktywną politykę w walce ze
smogiem, finansowaną przez miasto i zaplanowaną na lata. Szanowni panowie
Prezydentowie Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, dzisiaj niestety
pomniejszony o jedną osobę, nie przyjął w sprawie głosowania nad Budżetem
2018 r. dyscypliny klubowej. każdy z Radnych zagłosuje według własnej oceny
i własnego sumienia. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora - Przewodniczący Klubu
Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego
Szanowni Państwo ja w przeciwieństwie do mojej poprzedniczki postaram się
krócej. Szanowni państwo budżet to nie tylko liczby, to także pewna polityka, tą
właśnie politykę niektórym przyjdzie bardzo łatwo krytykować a innym jeszcze
trudniej chwalić. W tym miejscu powinienem zadać pytanie pani Skarbnik, która
wcześniej mówiła o zadłużeniu, ile lat zajmie miastu jego spłacenie? Ale
nauczony dotychczasowym doświadczeniem wiem że zostanie ono bez
odpowiedzi dlatego nie będziemy po raz kolejny powtarzać tego co zostało już
powiedziane, chcemy tylko zaznaczyć, że doceniamy fakt inwestycji w
infrastrukturę sportową i oświatową ale niestety widzimy, że miasto dalej ponosi
wiele nieuzasadnionych wydatków zbędnych. Ponadto z przykrością
obserwujemy dalszą politykę zadłużania miasta, na co nie ma naszej zgody. Nie
mając wpływu na matematyczną większość i jako Klub Radnych PSL
jednomyślnie podjęliśmy decyzję wstrzymać się z poparciem proponowanej
uchwały. Dziękuję.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Witold Borowiec – Przewodniczący Klubu
Radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski.
Panie Przewodniczący, panowie Prezydenci, pani Skarbnik, wysoka Rado.
Szanowni Państwo. Projekt Budżetu Miasta Kielce na rok 2018 wraz
z Wieloletnią Prognozą Finansową i pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach oraz naszych klubowych wystąpień za chwilę
zostanie poddany najważniejszej ocenie, jaka jest podjęcie uchwały Rady Miasta
Kielce w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. Tradycyjnie już od wielu lat,
służby finansowe przedstawiają nam bardzo przejrzyście najważniejsze
elementy tego budżetu w formie ciekawej prezentacji. Projekt budżetu na 2018
rok dla Kielc jest kontynuacją działań związanych z pozyskaniem finansowania
z budżetu Unii Europejskiej dla inwestycji miejskich. Przygotowano
dokumentację projektową, dokonano wykupu gruntów i czas przystąpić do
realizacji prac budowlanych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że projekt ten jest
kolejnym budżetem proinwestycyjnym. Ma to ścisły związek z tzw. II
perspektywą finansową z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Jest to druga
szansa i chyba ostatnia skorzystania z tak atrakcyjnego rozwiązania
finansowego zewnętrznego. Dokumenty przedstawione przez pana Prezydenta
informują nas o tym, że w okresie najbliższych kilku lat wydatki planowane na
realizację unijnych inwestycji wyniosą 1 125 mln zł. Prawie 70% finansowania
tych wydatków pochodzić będzie z budżetu UE. Oznacza to, ze pozostałe 30%
trzeba zabezpieczyć własnym wkładem. Już za 2018 rok wydatki majątkowe
stanowić będą 125% roku 2017. Wśród największych i najważniejszych
wymienić należałoby inwestycje drogowe: budowę przedłużenia ulicy
Olszewskiego w kierunku skrzyżowania Witosa z Zagnańską, przedłużenie
drogi wojewódzkiej 74 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa z
ulicą Radomską, rozbudowę ulicy Wapiennikowej i rozbudową skrzyżowań na
jej ciągu, rozbudowę ulicy Łopuszniańskiej, budowa „Centrum
Komunikacyjnego: w której znajduje się modernizacja ikony naszego miasta
byłego dworca PKS. Projekt wydatków bieżących będących częścią całego
budżetu na 2108 rok zapewnia finansowanie wszystkich zadań Gminy i
Powiatu, również tych nieobowiązkowych, ale do których przyzwyczajeni są
mieszkańcy naszego miasta. W 2018 roku nie założono podniesienia żadnych
opłat, podatków oraz wszystkich danin pobieranych od mieszkańców Kielc
dlatego też wydatki bieżące są zaplanowane na poziomie porównywalnym do
2017 roku. Najważniejszym założeniem projektu tego budżetu jest, to żeby
dostęp do usług świadczonych przez miasto oraz ich jakość nie uległa
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pogorszeniu. Tradycyjnie jak co roku największy udział w wydatkach bieżących
mają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
pomoc społeczna, a kolejne to transport i łączność. Nie wnikam w szczegóły
ponieważ to szczegółowo zostało nam zaprezentowane przez służby finansowe.
Projekt budżetu na 2108 rok zakłada nieznacznie wyższe, bo o 1,8% dochody
ogółem od przewidywanego wykonania w 2017 roku, a na ten wzrost składają
się 2 wielkości tj. wzrost dochodów majątkowych o 3% i dochodów bieżących
0,4%. Pamiętać należy w tym miejscu, że zarówno wydatki bieżące jak i
dochody bieżące będą rosnąć w ciągu roku o takie same kwoty głównie za
sprawą spodziewanych decyzji w zakresie pomocy społecznej. Największy
wzrost dochodów bieżących planowany jest w grupie zwanej ogólnie
dochodami własnymi o ponad 23 mln zł. Ponad połowa tej kwoty dotyczy
udziału we wpływach podatku dochodowego prawie 13 mln zł. Plan dochodów
bieżących oparto o informację z Ministerstwa Finansów oraz o własne analizy
kształtowania się dochodów w latach poprzednich. Dobra kondycja gospodarcza
państwa, która przekłada się na gospodarczy wzrost powinna poprawić tę
sytuację poprzez stworzenie dodatkowych możliwości finansowania kolejnych
nie ujętych w projekcie budżetu potrzeb. Dochody majątkowe, jak już wcześniej
wspominałem, rosną za przyczyną kolejnej perspektywy unijnej ponieważ ten
wzrost to nic innego jak płatności unijne oraz refundacja wcześniej
poniesionych wydatków. Dochody te stanowią prawie 90% wszystkich
dochodów majątkowych w 2018 roku. Jest oczywiste, że nie można by były
podjąć się realizacji takiego poziomu inwestycji bez konieczności sfinansowania
wkładu własnego kredytem bankowym. Nie ma innej drogi do skorzystania z tej
być może ostatniej szansy na finansowania rozwoju naszego miasta. Kolejna
perspektywa unijna otwiera przez stolicą województwa świętokrzyskiego
ponowną szansę na poprawę jakości życia jego mieszkańców poprzez realizację
nowych inwestycji. Najważniejsze jednak, że miasto w dalszym ciągu ma
zdolność obsługi zadłużenia, dba o wizerunek miasta wiarygodnego, które
efektywnie zarządza swoim długiem, dlatego projekt budżetu oceniamy
pozytywnie i rekomendujemy mądrości Wysokiej Rady do jego uchwalenia.
Przedstawione najważniejsze elementy tego budżetu w pełni uprawniają nasz
klub do pełnego jego poparcia. Klub Radnych Rady Miasta Porozumienie
Samorządowe Wojciech Lubawski w całości będzie głosował za przyjęciem
tego budżetu. Dziękuję za uwagę.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś – Przewodniczący Klubu
Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Panowie Prezydenci, panie Przewodniczący, panie i panowie Radni! Szanowni
goście. W dniu dzisiejszym debatujemy nad uchwaleniem projektu Budżetu
Miasta na rok 2108. By właściwie go ocenić warto tu przytoczyć kilka z
istotnych danych i zwrócić uwagę na to, co go charakteryzuje. Projekt budżetu
Kielce na rok 2018 zakłada wydatki na poziomie 1 401 075 884 zł z czego
wydatki bieżące 1 095 355 tys. zł a wydatki majątkowe 305 720 tys. zł.
Dochody budżetu miasta zaplanowane na poziomie 1 261 991 tys. zł. Wydatki
bieżące: poziom wydatków bieżących tylko nieznacznie odbiega od
przewidywanego wykonania 2017 roku ale w pełni pokrywa zapotrzebowanie
miejskich instytucji na środki niezbędne do realizacji nałożonych na nie zadań.
Widoczna jest tu jednak konieczność oszczędnego nim gospodarowania.
Planowane na 2018 rok wydatki bieżące są niższe o ponad 6 mln zł tj. o 0,6% od
przewidywanego wykonania 2017 roku. Analiza planu w poszczególnych
działach w porównaniu do roku 2017 daje dokładniejszy obraz zmian.
Największy wzrost wydatków zaplanowano w zakresie transportu i łączności
oraz oświaty i wychowania, tj. o 6 822 565 zł, w stosunku do przewidywanego
wykonania roku 2017. Wynika to m.in. ze wzrostu kosztów wykonania
kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta
Kielce i gmin ościennych oraz z regulacji wynagrodzeń dla pracowników
oświaty. Wydatki majątkowe: budżet roku 2018 śmiało można nazwać
budżetem proinwestycyjnym. I właśnie dlatego temu elementowi budżetu chcę
poświęcić największą uwagę. To właśnie w roku przyszłym rozpocznie się
realizacja inwestycji przygotowanych w latach wcześniejszych, inne będą
kontynuowane, jeszcze inne zakończone. Jak można wyczytać z
przygotowanego dokumentu będą to głównie inwestycje współfinansowane ze
środków unijnych. to ważne, że nasze miasto śmiało sięga po środki z
programów Unii Europejskich. Byłoby nierozsądne nie wykorzystać tej,
prawdopodobnie ostatniej szansy pozyskania takiego zewnętrznego
finansowania. Mieliśmy już możliwość oceniać wykorzystanie środków
pochodzących z poprzedniej perspektywy finansowej i ta ocena była i jest
wysoka. Owszem wiąże się to z zadłużaniem miasta, ale jest ono utrzymywane
w bezpiecznych granicach. Ufamy, że i tym razem wykorzystanie tych środków
unowocześni nasze miasto i polepszy warunki życia mieszkańców Kielc. I są to
słowa nie bez pokrycia, bo budżet 2018 roku przewiduje znaczne wydatki na te
cele. Wymienię tu kilka z długiej listy przedsięwzięć roku 2018; budowa
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nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 784 – łączne nakłady 47 387 tys. zł w
roku przyszłym planowane nakłady to 10 118 tys. zł, budowa przedłużenia ulicy
Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ul. Zagórskiej z Witosa łączne nakłady
37 941 tys. zł w roku przyszłym 17 734 tys. zł, przedłużenie drogi wojewódzkiej
na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu
ulic Zagnańskiej i Witosa oraz budowę nowego połączenia ulicy Witosa z ulicą
Radomską – łączne nakłady finansowe to 121 202 tys. zł w roku przyszłym
14 433 tys. zł, budowa ulicy Łopuszniańskiej w roku 2018 na ten cel
przeznaczono 18 659 tys. zł blisko 70% to środki unijne, rozbudowa ul.
Wapiennikowej wraz z rozbudową jej kolejnych skrzyżowań. Na ten cel
przeznaczamy w roku 2018 – 18 659 tys. zł z czego 80% to środki unijne.
Wymieniając tylko te najważniejsze inwestycje nie można pominąć budowy
centrum Komunikacyjnego wraz z systemami informacji dla pasażerów. Tylko
w 2018 roku na tę inwestycję wydamy 24 126 tys. zł – 70% to środki unijne. Jak
łatwo zauważyć analizując budżet miasta lista nakładów, które poniesie miasto
na infrastrukturę drogową jest bardzo długa. To cieszy i pokazuje, że nie
marnujemy stojących przed nami możliwości inwestowania. Znaczące
inwestycje zostaną poczynione w kieleckim Geoparku rok 2018 to 16 333 tys. zł
zdecydowana większość to środki unijne. Budżet na 2018 nie zapomniał
również o Kieleckim Parku Technologicznym -łączne planowane nakłady to
10 265 tys. zł. Reasumując wydatki majątkowe ogółem związane z wieloletnimi
przedsięwzięciami inwestycyjnymi to w roku 2018 – 254 210 tys. zł z czego
blisko połowa to środki uzyskane z programów unijnych. Dochody ogółem
wykazane w projekcie budżetu są nieznacznie wyższe (o 1,8%) od
przewidywanego wykonania 2017 roku, głównie z powodu rosnącego o 13%
poziomu dochodów majątkowych. Należy podkreślić, że w 2018 roku nie
założono podniesienia żadnych opłat i podatków w mieście, dlatego
zaplanowany wzrost dochodów bieżących oparty został na wskaźnikach
makroekonomicznych oraz na założeniu większości skuteczności w
egzekwowaniu zobowiązań wynikających z miejscowego prawa. takie podejście
zasługuje na zauważenie i niewątpliwie pochwałę. W strukturze dochodów
bieżących największy udział mają wpływy z: podatków dochodowych CIT i
PIT, subwencji ogólnej oraz podatków i opłat lokalnych a w nich wpływy z
podatków od nieruchomości. Wszystkie te wymienione tytuły stanowią 65,4%
dochodów bieżących ogółem. Dochody z tytułu udziału we wpływach z
podatków dochodowych zależą głównie od ożywienia gospodarczego kraju i
prowadzonej polityki fiskalnej państwa. część oświatowa subwencji ogólnej w

45

2018 roku będzie niższa, w porównaniu do jej poziomu w 2017 roku o
6 308 396 zł, tj. o 2,4%. Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
zaplanowano dotację na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku
od 3 do 5 lat. w roku 2018 będzie to kwota 8 212 238 zł. Deficyt. Projektowany
na 2018 rok deficyt wynosi 139 083 971 zł i jak wynika z przedstawionego nam
dokumentu zostanie pokryty kredytami długoterminowymi i nadwyżką środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta. należy podkreślić, ze
zadłużenie Miasta pozostaje na bezpiecznym poziomie i zapewnia nie
przekroczenie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o
finansach publicznych. Deficyt 2018 roku wynika przede wszystkim z
zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych głownie z wykorzystaniem
środków europejskich. Widać wyraźnie, że Miasto dba aby wykorzystywać
najbardziej korzystne dostępne na rynku finansowanie. Od lat utrzymywana jest
płynność finansowa a zobowiązania są regulowane bez zarzutu. agencja
ratingowa, która raz a pół roku weryfikuje przyznane oceny z uznaniem
wypowiada się o polityce finansowej Kielc. Szanowni Państwo – Klub Radnych
Prawa i Sprawiedliwości z uznaniem ocenia projekt budżetu miasta na rok 2018.
To budżet skrojony na miarę potrzeb i możliwości. klub będzie w całości
głosować za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki – Przedstawiciel Klubu
Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Panie Przewodniczący, panowie Prezydenci, szanowni państwo. Jak co roku
jako szefowie Klubów, przedstawiciele Klubów odnosimy się do projektów, co
roku zmieniają się kwoty, zmieniają się daty, jako opozycja strzępimy sobie
język, natomiast wiadomo, że bezkrytycznie uchwała zostanie przyjęta
większością popierającą pana Prezydenta dlatego mam dwie dobre wiadomości
dla państwa, pytanie tylko którą chcielibyście, żebym przedstawił najpierw
czy tą dobrą, czy ta złą? Jest dobra i jest zła. Dobra jest taka, że ja mam 10 stron
analizy tego budżetu ale już nie będę czytał, przejdę od razu do podsumowania,
tak naprawdę bym się powtarzał z moimi przedmówcami w jakiejś mierze, w
jakiejś części więc przejdę do tej oceny tak zwanej no może politycznej ale
przede wszystkim odnoszącej się do tego jak oceniamy ten budżet i kierunek
w jakim on idzie, a druga wiadomość jest niestety ta zła no to jest właśnie taka,
że jakbyśmy jako Radni opozycji nie chcieli wpłynąć na ten budżet co do zasady
nasze postulaty zostaną odrzucone i był tego niejednokrotnie przykład, również
przez pana Prezydenta w kształtowaniu tego projektu jak również później czy to
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formalnie w komisji, też praktycznie mamy małe możliwości na to, żeby swoje
pomysły wprowadzać niestety. To tak dla uporządkowania jak wygląda sytuacja
z budowaniem budżetu w Kielcach. na pewno nie odbywa się to na podstawie
jakiegokolwiek dialogu z opozycją. Tak naprawdę teraz mija trzy lata tej
kadencji i tutaj dzisiaj po raz ostatni chyba tej kadencji tej Rady dyskutujemy
nad budżetem jako kierunkiem dla tego w którą stronę będą dążyły Kielce.
Wszystkie propozycje, które zgłaszaliśmy jako Klub przez te 3 lata, czy nawet
chociażby ostatnio odbijały się od Prezydenta jak groch od ściany. Chociażby
odbiło się jak groch od ściany to o czym mówiła koleżanka z Platformy
Obywatelskiej Agata Wojda, czyli potrzeba dofinansowania i stworzenia
programu leczenia niepłodności metodą in vitro w tym roku, niestety mimo
naszych próśb pan Prezydent nie zamieścił tego w swoim projekcie, no my
oczywiście wiemy o tym, że ten budżet się zmienia jak każdy plan i my w ciągu
roku nie poddamy się i będziemy kolejne takie propozycje składać. Odbijały się
propozycje dotyczące dofinansowania pobytu dzieci w żłobkach, odbijają się
wszelkiego rodzaju pomysły na to, które drogi remontować, które chodniki
remontować, jakie budynku użyteczności publicznej, odbija się kwestia
związana z położeniem nacisków finansowych na walkę ze smogiem w Kielcach
długo by wymieniać. Natomiast zawsze pan Prezydent, żałuję, że dzisiaj nie ma
bo został tylko jeden pan Prezydent, ale dziękuję za to, zawsze pan Prezydent
znajdzie pieniądze na to, żeby pokazać się jako wielki kredytobiorca,
budowniczy wielkich betonowych budowli, przystanków, lotnisk, doniczek w
myśl zasady zastaw się a postaw się tylko, że to najprawdopodobniej nieobecny
Prezydent w kolejnych latach, nieobecnemu Prezydentowi te kredyty i te
zaciągane długi będą spędzały sen z powiek, co najgorsze te wydatki, też nie
generują tak potrzebnych w Kielcach miejsc pracy dla młodych ludzi dla
młodych fachowców no może za wyjątkiem tego Kieleckiego Parku
Technologicznego. Kielce w tym zakresie tak naprawdę przodują też w
utrwalaniu takiego zjawiska jakim jest zjawisko ubogich pracujących i ten
budżet będzie to dalej utrwalał bo nie ma żadnej tendencji która mogłaby to
zmieniać, Buduje się tak naprawdę jak można by podsumować już ten budżet
definitywnie buduje się latami w tym również roku taką bombę z opóźnionym
zapłonem a ta bomba już waży niemal tyle co ten cały budżet. Nie poprzemy
tego budżetu jako w całości tylko dlatego, że pozwoli on na kolejny rok
funkcjonowania i wegetacji tak naprawdę, uważam że Kielce stać na lepiej
skrojony i bardziej prospołeczny, bardziej obywatelski, budżet oparty na
większym dialogu. Oceniamy ten projekt negatywnie głównie za kierunek jaki
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wytycza naszemu miastu. Szanowni państwo, panie Prezydencie proszę
potraktować też nasze dzisiejsze głosowanie jako protest przeciwko
ignorowaniu naszego głosu i protest przeciwko kierunkowi w jakim prowadzi to
miasto. Taka polityka finansowa a mam wrażenie że prowadzi do powolnego
wygaszenia miasta, jednocześnie to co mówiłem wcześniej a zacytuję tutaj
kolegę Radnego Tomasza Boguckiego wiemy, że cytat: „wiemy, że budżet to
nie ołtarz, nie trzeba się do niego modlić”. W nadchodzącym roku będziemy
walczyć o pewne zmiany w tym budżecie licząc na ich uwzględnienie. Dziękuję
pani Skarbnik za to, że jest przygotowywany budżet zadaniowy i na koniec
chciałbym też podziękować pracownikom Urzędu Miasta, instytucji miejskich
którzy przyczynili się do stworzenia budżetu w takiej konwencji na jaki
pozwolił państwu Prezydent. Proszę pamiętać, że ta ocena którą tutaj
przedstawiam oznacza, że cenimy wasz wysiłek a krytyka nie odnosi się do
państwa wkładu. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tadeusz Kozior
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, wysoka Rado. Chciałbym
podziękować panu Prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu za wprowadzenie
do budżetu autopoprawki odnośnie budowy hali przy III Liceum
Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida na kwotę około 6,5 mln zł. Komisja
Sportu, Turystyki i Promocji, której mam zaszczyt przewodniczyć od początku
roku wspierała budowę 2 hal sportowych przy Norwidzie i przy Żeromskim,
mimo wszystko będąc z Komisją objazdową w tym roku we wrześniu przez
pewne nieodpowiedzialne działania można by powiedzieć pana dyrektora przy
I Liceum im. Żeromskiego, tam chyba założono ogromne środki i o tym
chciałem powiedzieć również, pomylono chyba hale sportowe z centrum
szkolenia olimpijskiego więc na dziś nie wiemy na jakim etapie są dokonywane
zmiany przy tej hali, ja zgłaszałem to panu Prezydentowi Lubawskiemu i panu
Prezydentowi Sygutowi i wiem, że była interwencja, czy dostosowana na dziś
nie wiemy czy się w ogóle znajdzie tak, że bardzo szkoda bo była duża szansa
żeby obydwie były w projekcie budżetu a tu przy okazji chciałem podziękować
również panu dyrektorowi ze szkoły z III Liceum tak, że współpraca była tak z
Komisją, informował nas na bieżąco i z panami Prezydentami na bieżąco, wiem
bo w ostatnim czasie dzwonił do mnie, dwa dni temu poinformował, że już ma
pozwolenie na budowę i podszedł tak po gospodarsku to i budowę tej hali
naprawdę za środki takie przyzwoite, hale się buduje w granicach 6 mln zł i
wydaje mi się, żeby dostał nagrodę dzisiaj. Dziękuję bardzo.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Panie i panowie Radni, szanowni Prezydenci, szanowni goście. Siedzę i myślę
nad taką rzeczą, że każdy budżet da się porównać do życia. Każdy by chciał żyć
jak najdłużej łącznie ze mną, ja akurat głosując nad planem wieloletnim do
2045 roku, bo 2045 będę miał 100 lat i cieszył bym się gdybym mógł w tym
roku powiedzieć, że nie będzie żadnego zadłużenia bo właśnie akurat te 28 lat
czyli do 2045 i mnożąc 17 to jest 28 i mnożąc to przez 35 mln zł bo tyle wynosi
spłata kredytu to wynosi 980 mln zł czyli odpowiadając mojemu zacnemu
koledze Kędziorze ile lat trzeba, powtarzam 28 lat trzeba, żeby spłacić ten
budżet teoretycznie gdyby nie zaciągał dalej kredytu, ale jest to teoria. Szanowni
państwo, patrząc na każdą spłatę zobowiązań wiadomo, że 3,80 jest zawsze
mniejsze niż 5.48 i to mnie bardzo cieszy bo jeszcze nam jest daleko do tego
żeby poszczególne jednostki łącznie z Komisją Budżetu i Finansów, RIO i inne
oceniły ten budżet i planowany budżet w sposób prawidłowy. Cieszę się bardzo,
że wszystkie Komisje działające w Radzie Miasta zaopiniowały pozytywnie.
Cieszę się bardzo, że praktycznie rzecz biorąc za wyjątkiem SLD, praktycznie
ona dla mnie już nie istnieje, ale jeszcze dogorywa, poddali ten budżet totalnej
krytyce. gdyby dzisiaj kandydaci SLD wygrali wybory na Prezydenta, a każdy
nosi buławę w plecaku to ciekawy jestem jak by ten budżet ułożyli nie ma
takiego budżetu, mówię to co roku a jestem piętnaście lat Radnym, nie ma
takiego budżetu który by zrównoważył wszystko i zaspokoił wszystkie potrzeby.
Dzisiaj trudno jest powiedzieć, czy ta droga byłaby lepiej, szybciej wykonana,
czy ta jest konieczna a tamta może poczekać, czy budować halę szkolną lub nie
budować i wydać te pieniądze na poprawy budżetu obywatelskiego, czy na
infrastrukturę, czy na remonty zaleceń Sanepidu budynków oświaty jak
powiedziała Agata Wojda łazienek, korytarzy itd. Dlatego też wydaje mi się że
dzisiaj dość spokojna ta dyskusja będzie owocem tego, że w większości ten
budżet zostanie przyjęty przez wszystkich Radnych. Mój klub czyli ja zagłosuję
również w całości za przyjęciem tego budżetu. Ja jestem bardzo wdzięczny
wszystkim pracownikom miasta, wszystkim Prezydentom łącznie z naczelnym
Prezydentem panem Lubawskim, że zrobiono w Kielcach bardzo dużo i myślę,
że każdy budżet każdego roku trzeba brać w perspektywie nie tylko jednego
roku ale całej kadencji. W Kielcach dzieją się dobre rzeczy oczywiście
chciałoby się jeszcze więcej to jest normalne, każdy by chciał jak mówię żeby
miał dobry budżet, wysoki budżet po stronie przynajmniej przychodów, a jak są
przychody wysokie to i wydatki mogą być realizowane na poszczególne cele.
Tak jest w budżecie, tak jest w życiu, dziękuję za to co jest zrobione w Kielcach
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i myślę, że da się jeszcze naprawdę dużo jeszcze dobrych rzeczy zrobić a ludzie
za rok docenią jaki wkład pan Prezydent włożył w rozwój tego miasta. Mnie się
wydaje jako człowiekowi obiektywnemu, że bardzo duży. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zanim oddam głos panu Przewodniczącemu Władysławowi Burzawie,
chciałbym powitać w naszym gronie byłego wieloletniego Radnego i byłego
Przewodniczącego Rady Miasta Kielce pana Stanisława Rupniewskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowny panie Prezydencie, szanowni
państwo. Ja wysłuchałem tutaj kilku wypowiedzi, pani Agaty Wojdy
i chciałbym pana Prezydenta Syguta prosić o pewne wyjaśnienie bo pani Agata
tak przedstawiła nam sytuację w szkołach, że sypie się tynk nauczycielom na
głowę to nie chciałbym, pewnie i dzieciom bo nie tylko nauczyciele są w szkole.
panie Prezydencie jakby pan mógł nam, powiedzieć jaka jest sytuacja
w szkołach bo jeżeli by taki obraz miasta Kielce poszedł w świat to byśmy się
trochę wstydzili i chciałbym państwu zwrócić uwagę, że Radni którzy twierdzą,
że nie trzeba brać kredytów, jak patrzę na oświadczenia majątkowe to właśnie
wszyscy mają kredyty i nie wiem czego nas chcą nauczyć? Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
Ja zawsze reaguję na jakieś takie wycieczki i generalizowanie. Panie kolego
Władysławie dobrze, że pan czyta ale chyba nie skutecznie, bo ja od wielu lat
nie podaję żadnego kredytu, to jest pierwsza rzecz. Ja tylko mówię o sobie, żeby
nie było. Nie potępiam brania kredytów, jestem jego zwolennikiem natomiast
osobiście tego nie robię. A teraz do kolegi Janka, drogi kolego ja zawsze
czekam z wielkim utęsknieniem na twoje wystąpienia, są one barwne, kolorowe,
do zapamiętania, można by powiedzieć też kultowe dlatego życzę twojemu
klubowi reelekcji w 100% w najbliższych wyborach.
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce pan Andrzej Sygut
Panie Przewodniczący, panie i panowie Radni. Ja się odniosę tylko do
niektórych kwestii szczegółowych bo do wszystkich to nie byłoby możliwe i by
ogromnie długo trwało i byłoby chyba przeciw celowe, ale na początku chcę
przypomnieć to co powiedziała pani Skarbnik, że ten budżet był budowany w
takim bezpośrednim odniesieniu do ostatniej agendy unijnej w trakcie której

50

jesteśmy. Takich ogromnych pieniędzy w przyszłości już nie będzie, stąd to co
powiedziała pani Skarbnik mamy koncentrację na inwestycjach i na
inwestycjach najbardziej kapitałochłonnych, takich które miasto Kielce samo
o własnych siłach by nie podołało, i stąd ta koncentracja na inwestycjach
infrastrukturalnych tych najbardziej drogich czyli układzie komunikacyjnym i
tutaj cieszę się ogromnie, że jest zgoda wszystkich klubów, że ten
proinwestycyjny budżet został przez państwa bardzo pozytywnie oceniony ale z
tym jest związana kwestia tego zadłużenia. Proszę państwa przy każdej dotacji,
czy ze strony unii, czy różnych instytucji takich jak Bank Ochrony Środowiska
wszędzie jest potrzebny udział własny od milionów, ogromnych środków po
małe pozornie, np. szkoły realizują ogromną liczbę projektów społecznych i to
nie są wielki pieniądze, tu jest 10 tysięcy, tam 15 tysięcy, ale każdy ten projekt
domaga się udziału własnego, czyli udziału gminy i my te projekty realizujemy,
stąd trzeba było przyjąć zadłużenie jako rzecz konieczną i jaki powinien być
poziom zadłużenia? Od tego są władze państwowe. One określiły jaki poziom
zadłużenia jest bezpieczny którego nie wolno przekraczać i nasza gmina tym
wskaźnikom jest wierna. To takie generalne stwierdzenie. Bardzo wszystkim
państwu dziękuję za złożone tutaj wnioski i uwagi. Ktoś z państwa powiedział,
że w trakcie roku następują zmiany. Budżet dotyczy przyszłości w związku z
tym w jakiejś mierze jest zawsze nieprzewidywalny, dokonujemy korekt i
myślę, że cały szereg bardzo potrzebnych przedsięwzięć będzie wspólnie z
państwem przedyskutowanych i realizowanych. Mamy tutaj bardzo dobry
przykład tego współdziałania nie podzielam, pesymizm pana Radnego
Chłodnickiego. To nie jest tak, że nikt państwa nie słucha wręcz przeciwnie
podaję przykład Komisji Edukacji, to jest bardzo specjalna dziedzina w tym
roku, w dużej mierze nieprzewidywalna w związku z reformą i potrzebami, my
do końca w tej chwili nie wiemy jak ukształtujemy sieć szkolną na 1 września
2019 roku, kiedy będziemy mieli 3 i pół tysiąca uczniów więcej w roczniku,
przybędzie a więc wymagana jest ogromna elastyczność i mimo tej obiektywnie
trudnej sytuacji udało nam się przedyskutować i porozumieć w kwestii
inwestycji, i to wygląda w tej chwili w ten sposób, że jak powiedział pan radny,
III Liceum jest już w projekcie, czekamy na I Liceum ale tu chcę powiedzieć
jedno, nie ma zgody Prezydenta na to, żeby hala sportowa w Żeromskim
kosztowała 100% więcej niż w Norwidzie i w tej sprawie jest absolutnie zgoda
wszystkich Radnych, a możemy sobie powiedzieć, że środowisko tzw.
Żeromszczaków to w tym mieście jest potężne. Proszę państwa z całą
pewnością, prawie na 100% zrealizujemy halę przy ul. Kołłątaja bo tam mamy
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dwie bardzo pozytywne rzeczy a mianowicie, że Minister Sportu to dofinansuje
ale po za tym, że będzie partycypować w kosztach funkcjonowania więc jeżeli
byśmy wybudowali te trzy hale w tym roku to jest to ogromny wysiłek i
naprawdę pani Agato nie sypie się tynk na głowy uczniów. Ja przypominam,
państwo powinni pamiętać zwłaszcza Komisja Finansów Publicznych, każdego
roku na przełomie wiosny i wakacji, dzięki państwa uchwałom, to można
zajrzeć otrzymujemy ogromne, naprawdę ogromne pieniądze na modernizacje,
remonty i usuwanie tych nieszczęsnych zaleceń Sanepidu i Straży, ale chcę
państwu ze smutkiem powiedzieć, zwłaszcza młodym że jest to proces w którym
nie dogonimy tego króliczka bo na przykład w niektórych dziedzinach, w
Kielcach wybudowano wszystkie szkoły (jest tu pan Rupniewski) zgodnie z
wymogami wszystkich służb, są wszystkie pieczątki. Oni wybudowali a my w
tej chwili dowiadujemy się, że szkoła nie spełnia elementarnych warunków
pepoż, pędzimy za tym ale to się, ja na pewno nie dopędzę, życzę tego
młodszym członkom naszej Rady, żeby im się udało. To jako przykład jeden i
teraz te kwestie bardziej już szczegółowe, likwidacja budżetu obywatelskiego,
to nam nie grozi, Sejm RP zdaje się już ten problem rozstrzygnął, że w budżecie
każdej gminy musi być zaplanowany budżet obywatelski. Trzeci sektor trzeba
wzmacniać. Pani Radna, to jest mój osobisty pogląd i proszę z nim nie
polemizować chyba, że w kawiarni, otóż on powinien być, ale jeżeli ja słyszę
Rada Seniorów, Rada Młodzieżowa, Rada Kobiet, Rada Pożytku Publicznego to
się pytam po co wy? Znaczy mamy demokrację, której esencją są Radni to wy
macie kontakt z tymi wszystkimi stowarzyszeniami i to wy powinniście robić,
natomiast jak oni zaczną jeszcze tu i u Prezydenta wpływać, to jest mój
indywidualny pogląd, to możemy się znaleźć w kochanej przez wszystkich
Polaków anarchii. Na koniec proszę państwa, ja wszystkie te uwagi państwa
przekażę panu Prezydentowi i one będą uwzględniane i ostanie to jest prośba,
żeby państwo głosowali za przyjęciem tego budżetu, on będzie budżetem nad
którym będziemy dyskutować i go będziemy poprawiać. Został zbudowany w
moim najgłębszym przekonaniu w sposób kompetentny i jest to zasługa
człowieka który odpowiada za dobór kadr, którego jest to podstawowym
obowiązkiem, ten człowiek nazywa się Wojciech Lubawski. Nie może być tak,
że z jednej strony są pracownicy, a z drugiej strony jest dyrektor, prezes. On
dobiera, jeżeli państwo chwalą pracowników to panu Prezydentowi tą
wiadomość przekażę łącznie z moimi gratulacjami, że dobrze wybrał, i na
koniec pani Radna zadała pytanie gdzie jest pan Prezydent Lubawski? Pomijając
propozycje zawarte w pani pytaniu pan Prezydent Lubawski jest w szpitalu,
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przybędzie do domu na Święta, powinien być w pracy w pierwszych dniach
stycznia, dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada ad vocem
Do dwóch osób ad vocem, do pana Prezydenta Syguta krótkie nieszczęsne
zalecenia Sanepidu i pożarne one są szczęsne bo jak zalecenia są wykonane
przez Supon świetną firmę przeciwpożarową to nie będzie pożarów, a Sanepid
zawsze dba o to, żeby nie było brudu, to tak na marginesie one są szczęsne
i trzeba je wykonywać, tynki nie są drogie kosztuję około 20 zł za m²
z materiałem, ale oczywiście nie wierzę w żadne sypanie się tynku na głowę
uczniom. Natomiast odpowiadając mojemu zacnemu koledze Machnickiemu
cieszę się, że mu się podoba moje wystąpienie bo ono jest merytoryczne i ja o
tym wiem, natomiast ja również panu życzę wygranej w następnych wyborach i
będzie pan mógł mnie jeszcze słuchać.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni państwo, zarządzam 5 minut przerwy.
po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045 wraz z autopoprawką.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
– 15
Przeciw
–2
Wstrzymało się – 5
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/1129/2017 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu miasta
Kielce na lata 2018 wraz z autopoprawką:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 14
–2
–6

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/1130/2017 w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2018 rok.
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce pan Andrzej Sygut
Panie Przewodniczący, panie i panowie Radni, bardzo serdecznie dziękuję za
przyjęcie budżetu. To jest bardzo ważna decyzja, najważniejsza w każdym roku
no i składam deklarację w imieniu pana Prezydenta Lubawskiego, moich
kolegów Zastępców, pana Sekretarza, pani Skarbnik i wszystkich pracowników,
że będziemy dążyć do tego, aby ten budżet zrealizować a jeżeli przyniesie nam
życie wydarzenia, których nie przewidzieliśmy to wyrażam nadzieję, że
wspólnie będziemy dokonywać korekt. Dziękuję pięknie.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marian Kubik zarekomendował projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2018. Wszelkie działania profilaktyczne objęte programem zamknięte
zostaną kwotą 4,5 mln zł. Ich uszczegółowienie znajdą państwo w programie
więc nie będę ich tu przytaczał. Zwrócę uwagę jednak na główne zadania, które
chcielibyśmy aby były w przyszłym roku w sposób szczególny realizowane w
związku z tym, że należą do nich: rozbudowanie oferty pomocowej dla
członków rodzin z problemami alkoholowymi lub innymi uzależnieniami ze
szczególnym uwzględnieniem ich problemów zdrowia psychicznego, jak i
małżeńskich, poszerzenie oferty terapeutycznej i działań rehabilitacyjnych dla
osób z problemami uzależnienia w tym program indywidualnej i grupowej
redukcji szkód skierowany do osób bezdomnych, uruchomienie szkoleń w
zakresie pomocy psychologicznej dla studentów psychologii i pedagogiki,
którzy podejmą wolontariat, poszerzenie odpowiednio przygotowanej kadry do
prowadzenia profilaktyki interwencji pomocy psychopedagogicznej oraz
psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kierowanej do ogółu
kielczan. Rozszerzenie systemu kontroli wraz z Policją i Strażą Miejską
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Tych pięć zadań ma
być zadaniami priorytetowymi w nadchodzącym 2018 roku. Dziękuję za uwagę
i bardzo proszę o przyjęcie i uchwalenie gminnego programu. Dziękuję bardzo.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
– brak
– brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/1131/2017 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Do pkt.7
Radny Rady Miasta Kielce pan Piotr Kisiel zarekomendował dwa projekty:
planu kontroli oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na rok
2018 rok. Panie Przewodniczący, panowie Prezydenci, wysoka Rado, mam
przyjemność rekomendował dwa projekty, gdzie są to projekty czysto
techniczne gdzie pierwsza z nich dotyczy zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2018 r., druga w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2018 r. Oba plany
były udostępnione na stronie internetowej. Każdy z Radnych miał możliwość
zapoznania się z ich treścią. Nie będę tutaj szczegółowo omawiał planów,
wspomnę tylko o tym, że Komisja Rewizyjna na 2018 rok zaplanowała
4 kontrole. W I półroczu w Miejskim Zarządzie Dróg oraz w Wydziale Kultury,
Sportu i Promocji Miasta w II półroczu w Zarządzie Transportu Miejskiego oraz
w Centrum Obsługi Palcówek w Kielcach. Bardzo proszę o zatwierdzenie
zarówno planu pracy Komisji Rewizyjnej jak i planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na przyszły rok. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ja pozwolę sobie przeczytać uzasadnienie do obydwu projektów, najpierw dot.
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Uzasadnienie jest takie:
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce w dniu 7 grudnia 2017 roku przyjęła w
głosowaniu plan pracy na 2018 rok, który zgodnie z zapisem Ustawy o
samorządzie gminnym przedkłada radzie Miasta. I uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Kielce na 2018 rok: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce w dniu 7
grudnia 2017 roku przyjęła w głosowaniu plan kontroli na 2018 rok. i po
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podjęciu uchwały zatwierdzającym plan kontroli Komisji Rewizyjnej zostanie
on przekazany panu Prezydentowi oraz kierownikom miejskich jednostek
organizacyjnych.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2018 rok.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
– brak
– brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/1132/2017 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2018 r.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2018 rok.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
– 19
Przeciw
– brak
Wstrzymało się – brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/1133/2017 w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2018 r.
Pkt. 8
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
W punkcie interpelacji nikt nie zapisał się do głosu.
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Pkt. 9
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni państwo Radni, wszyscy tu obecni, z racji tego, że przed nami Święta
chciałbym życzyć państwu zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia. Życzę państwu wszystkim najpierw Radnym, żeby odpoczęli w te
Święta bo przed państwem, tak jak i przede mną, ciężki rok. Jest to rok
wyborczy. Zapewne większość z państwa będzie startować w wyborach
samorządowych w przyszłym roku. Ocenią nas wszystkich Kielczanie. Być
może nie wszystkich ale większość z nas na pewno będzie startować. Życzę
państwu spokoju, nabrania energii przed tym ciężkim rokiem. Wszystkim
pozostałym życzę też spokoju i rodzinnych Świąt i z racji tego, że to jest
ostatnia sesja w tym roku, to życzę państwu oczywiście wszystkiego co
najlepsze w Nowym 2018 Roku, przede wszystkim sukcesów w życiu
osobistym, zawodowym i w pracy społecznej również ale przede wszystkim
osobistym. Wszystkiego co najlepsze dla państwa i dla państwa rodzin. Przy
okazji też wspomnę poza życzeniami, że kolejna sesja Rady Miasta Kielce
odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 roku, zaznaczam, że wyjątkowo będzie to
środa i chciałbym żebyście państwo o tym pamiętali. Dziękuję państwu.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, panie Prezydencie myślę, że pan Marcin
Chłodnicki chyba zbyt dosłownie wziął sobie do serca to co mówił Janek
Gierada bo go nie ma, a szkoda bo ja do spraw różnych odłożyłem swoją
wypowiedź, żeby nie przedłużać debaty budżetowej. Chciałem powiedzieć, że
tylko raz w roku właśnie na takiej sesji jak dzisiejsza w procedurze, która jest
uchwalona przez Radę mogą być pomysły Radnych jako poprawki brane
poważnie pod uwagę. Przez cały rok jak będziemy poprawiać budżet to on może
być poprawiany wyłącznie na wniosek Prezydenta, taka jest kompetencja a
wszystko to jest zapisane w ustawie o finansach publicznych więc gratuluję i
życzę panu Marcinowi, żeby walczył a czy skutecznie? Tego nie wiem. A teraz
troszkę z tej strony nastrojowej o której był łaskaw już powiedzieć pan
Przewodniczący. Wysoka Rado ja chciałem tu publicznie podziękować Radnym
Władysławowi Burzawie, Marianowi Kubikowi i Reginie Zapale za
przygotowanie paczek dla rodaków z Winnicy, a Marianowi w szczególności bo
aż cztery je przygotował więc chciałbym, żeby wybrzmiało również to, że byli
tacy którzy się pokusili jednak i te paczki przygotowali, i jakby dobro powraca
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w drugą stronę jak się zakończy sesja to mam dla wszystkich Was kalendarz
wyjątkowy na 2018 rok. Dlatego wyjątkowy ponieważ w 2018roku mija 15 lat
jak uhonorowaliśmy Jana Pawła II, jako Honorowego Obywatela Miasta Kielce
i ten kalendarz w całości jest poświęcony właśnie Jemu. Dziękuję za uwagę.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Ja krótko panie Przewodniczący. Dziękuję za życzenia w imieniu wszystkich
koleżanek i kolegów Radnych. Dziękuję panu za piękne życzenia, przyłączamy
się i również życzymy wszystkiego najlepszego. Do pana Prezydenta Syguta
mam prośbę, żeby w imieniu wszystkich Radnych pozdrowił pana Prezydenta
Lubawskiego i życzył mu zdrowia. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Jeszcze państwu wyjaśnię, że Radnego Marcina Chłodnickiego nie ma z nami
bo miał umówioną wizytę u lekarza więc nie mógł dłużej zostać. Ja również
życzę zdrowia panu Prezydentowi. Szanowni państwo z racji tego, że mija ten
2017 rok dziękuję wszystkim Radnym, dziennikarzom, Prezydentom,
urzędnikom, pani Skarbnik i panu Sekretarzowi za współpracę w tym roku. Tak
jak powiedziałem ciężki rok przed nami, a czym cięższą pracę wykonamy tym
bardziej będą z nas zadowoleni Kielczanie, tak przynajmniej mi się wydaje.
Do pkt.10
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 21 grudnia 2017 roku.

Protokołpwała
Joann? Ściegienny

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Kozak
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