Protokół Nr XLVII/2017
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 19 października 2017, w godz. 8.00 - 10.15
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. Wszyscy
obecni.

Do pkt. l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram XLVII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 19 października 2017 roku.
Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, 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. Szanowni
Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą złożonych
podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem obecności
stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
Do pkt.2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesję,
uzgodniony w dniu 11 października 2017 roku porządek obrad, a także projekty
uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym
do nich porządkiem.
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem,
wpłynęły wnioski Pana Prezydenta o dokonanie zmian w porządku obrad
dzisiejszej Sesji, a mianowicie:
I.

wprowadzenie do porządku obrad:

1) autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045,
2) autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.

Czy są inne wnioski do porządku obrad.
Nie widzę.
Poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian
w porządku obrad dzisiejszej sesji.
I.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045.
II.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Kielce na 2017 rok.
Głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku
do uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym,
jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, poddani pod głosowanie porządek
uwzględniający zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie:
Za
Przeciw

-23
- brak

Wstrzymało się

- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad, uwzględniający zmiany.
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
14.09.2017 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kielce o wynikach analizy
oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok.
6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce:
- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2017 roku,
- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za
I półrocze 2017 roku,
-o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku
przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej Miasta Kielce
8. Podjęcie uchwał:
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017 - 2045, z autopoprawką;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2017 rok , z autopoprawką;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz
nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach;
7) zmieniająca
uchwałę w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr l w Kielcach w Szkołę
Branżową I stopnianrlw Kielcach;
8) zmieniająca
uchwałę w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Kielcach w Szkołę
Branżową I stopnia nr 2 w Kielcach;
9) zmieniająca
uchwałę w
sprawie
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Kielcach w Szkołę
Branżową I stopnia nr 3 w Kielcach;

10) zmieniająca uchwałę w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Kielcach w Szkołę
Branżową I stopnia nr 4 w Kielcach;
11) zmieniająca uchwałę w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Kielcach w Szkołę
Branżową I stopnia nr 6 w Kielcach;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 Specjalnej w
Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 7 Specjalną w Kielcach;
13) zmieniająca uchwałę w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 Specjalnej
w Kielcach w Szkołę Branżową I stopnia nr 8 Specjalną w Kielcach;
14) w sprawie wycofania z Między gminnego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Kielcach niektórych składników majątkowych
znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Sitkówce;
15) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Rodzinie w Kielcach;
16) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej podmiotu
leczniczego w formie jednostki budżetowej o nazwie Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach;
17) zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
określenia
przystanków
komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad
korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych i dworców;
18) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi
Dróg w Kielcach;
19) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia
niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce;
20) w sprawie nadania nazwy „Geodetów" rondu w Kielcach;
21) w sprawie przejęcia przez Gminę Kielce od Zakładów Urządzeń
Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar" S.A. udziałów
w
odrębnym
od
gruntu
prawie
własności
budynków
r
wielomieszkaniowych, położonych w Kielcach przy ulicach: Nowy Świat
16A, Nowy Świat 18A, Nowy Świat 20A, Nowy Świat 22A, Nowy Świat
38A, Nowy Świat 46A, Nowy Świat 48A, Nowy Świat 50A, Pocieszka 10,
Pocieszka 12, Gliniana l oraz Gliniana 9;
22) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 1802/2);
23) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei
Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;

24) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Jana Kiepury oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
25) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Dąbrowszczaków oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
26) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy K.
H. Kadena oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
27) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kiecach przy
ul. Starowapiennikowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy;
28) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 522/3);
29) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 1701/6);
30) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Oskara Kolberga;
31) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Ludomira Różyckiego;
32) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gm. Morawica
(dz. nr 399);
33) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gm.
Chmielnik (dz. nr 166/1, 171/1);
34) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD OBSZAR Y.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA - IWANOWA, UL.
PIEKOSZOWSKA, UL. STARO WIEJSKA".
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 14 września 2017 roku. Radny oraz
każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie

do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, iż nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń
do protokołu.
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która
odbyła się w dniu 14 września 2017 roku.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła
się w dniu 14 września 2017 roku.

Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
1. Dziękuję Radnym: Mariannie Noworyckiej - Gniatkowskiej, Witoldowi
Borowcowi oraz Tadeuszowi Koziorowi za honorową asystę sztandaru Rady
Miasta Kielce w dniu 19 września podczas uroczystości pogrzebowych biskupa
Kazimierza Ryczana.
2. Interpelacje między sesjami złożyli Radni:
- Joanna Winiarska,
- Agata Woj da,
- Krzysztof Adamczyk,
- Tadeusz Kozior.

Do pkt. 5
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wypełniając obowiązek ustawowy uprzejmie informuję Wysoką Radę, iż :
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego przedstawił wyniki analizy danych
zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych, a uwagi dotyczyły
oświadczeń radnych:
Krzysztofa Adamczyka,
Jarosława Karysia,
Dawida Kędziory,'
Reginy Zapały,
Marianny Noworyckiej - Gniatkowskiej.

Do chwili obecnej nie otrzymałem z Pierwszego Urzędu Skarbowego informacji
na temat przeprowadzonej analizy przekazanych przeze mnie oświadczeń
majątkowych radnych. Jak tylko będę w posiadaniu tych informacji na
najbliższej sesji przedstawię je Radnym.
Pełna treść analizy znajduje się na stronie dla radnych.

Do pkt. 6
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę teraz Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego o przedstawienie
informacji o pracy między sesjami.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu
14 września 2017 r. wydałem:
I. 40 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017
i _ Nr 380/2017, Nr 405 /2017, Nr 416 /2017,

2. zmiany

zbiorczego

zestawienia

planów

finansowych dochodów

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 rok
_ Nr 379/2017, Nr 381/2017, Nr 406 /2017, Nr 417 /2017

»

3. przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 roku Nr 398/2017

»

4. ustalenia zasad opracowywania umów cywilno-prawnych i prowadzenia
Generalnego Rejestru Umów w Urzędzie Miasta Kielce - Nr408/2017ł
5. ustalenia zasad udzielania upoważnień przez Skarbnika Miasta Kielce
do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych Miasta Kielce - Nr 410/20171
6. procedur
w

ramach

powoływania
postępowań

Prezydenta Miasta Kielce -

biegłych

rzeczoznawców

majątkowych

administracyjnych prowadzonych
Nr 401/2017

,

przez

7. powołania

w

Miejskim

Zarządzie

Dróg

w

Kielcach komisji

negocjacyjnej w celu przeprowadzenia rokowań zmierzających do
nabycia w drodze umowy nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub
Gminy Kielce z przeznaczeniem pod budowę dróg oraz zasadności
nabywania

pozostałej, po

przejęciu

na

cele

drogowe,

części

nieruchomości-Nr382/2017,
8. ogłoszenia naboru kandydatów na członków Kieleckiej Rady Seniorów
Nr 418/2017,

9. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im.
Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach - Nr396/2017,
10. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2017
zadania z zakresu

pomocy

społecznej oraz przyznania dotacji

podmiotom uprawnionym - Nr 412/2017,
11. powołania komisji do opiniowania wniosków o nagrodę Prezydenta
Miasta Kielce- Nr400/2017 ,
12. powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji projektowej i zgłoszeń
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu -

Nr411/2017
?

13. odwołania wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce -

Nr402/2017
ł

14. zmiany zarządzeń w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy
w zakresie programu:
a) profilaktyki zakażeń pneumokokowych w 2017 r. —Nr

17

,

b) polityki zdrowotnej pn.: „Program prewencji ospy wietrznej na lata
2016-2020"-Nr393/2017,
c) polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016 - 2020" -Nr394/2017,
d) polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń
meningokokowych na lata 2017 - 2020" _Nr395/2017,

15. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu
Miasta Kielce-Nr399/2017,
b) określenia procedury ustalania budżetu obywatelskiego na 2018 r.
dla Miasta Kielce- Nr404/2017 ,
c) zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta Kielce - Nr 409/2017,
d) ustalenia

zasad

opracowywania

umów

cywilno-prawnych

i prowadzenia Generalnego Rejestru Umów w Urzędzie Miasta
Kielce- Nr414/2017 ,
e) powołania Stałej Komisji ds. Inwentaryzacji _Nr397/2017ł
f) powołania Członków Miejskiego Zespołu ds. Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Kielcach - Nr403/20179
g) określenia

maksymalnego

miesięcznego

wynagrodzenia

kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek
organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Kielcach-Nr389/2017,
h) określenia

maksymalnego

miesięcznego

wynagrodzenia

kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek
organizacyjnych Miasta Kielce 16. powierzenia

Nr413/2017
5

Miejskiemu Zarządowi

Budynków

w

Kielcach do

zarządzania:
a)

nieruchomości

zabudowanej,

położonej

w

Kielcach

przy

ul. Zaścianek 5-Nr391/2017,
b)

lokal mieszkalny nr l położony w Kielcach przy ulicy Elizy

Orzeszkowej 46- Nr407/2017 ,
17. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Zagórskiej
_ Nr 415/2017

ł

18. sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy:

a) Piekoszowskiej ( dz. nr 614/1) _Nr387/2017
b) K. H. Kadena (dz. nr 511/8) -Nr388/2017,
19. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) Norweskiej-Nr383/2017,
b) W. Witosa-Nr384/2017,
c) Świętojańskiej-

Nr385/2017

,

d) Chorzowskiej-Nr386/2017,
e) Rzeszowskiej-Nr390/2017,
II. 10 decyzji i 6 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 32 projekty uchwał Rady
Miasta Kielce.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Myślę, że moje pytanie nie będzie zaskoczeniem bo jestem pewna, że Pan
Prezydent spodziewa się go i jest przygotowany na złożenie radnym i opinii
publicznej takiej bieżącej informacji, o tym co się dzieje wokół przetargu na
obsługę komunikacji publicznej w Kielcach. Myślę, że to jest dziś doby moment
i forum, żeby taką informację uzyskać - co się w kwestiach formalnych
w ramach przetargu wydarzyło, chociaż by ostatnia decyzja Krajowej Izby
Odwoławczej. Nie chcę dzisiaj oceniać, oczywiści mam swoje zdanie na temat
organizacji tego przetargu. Myślę, że nie trzeba być ekspertem od prawa
zamówień publicznych żeby móc sobie takie zdanie wyrobić. Przyjdzie czas
w przyszłości zapytać jakie koszty by Miasto poniosło z tytułu opłat do
Krajowej Izby Odwoławczej za przegrane sprawy? Myślę, że to jest dobry
moment Panie Prezydencie, żeby dzisiaj przedstawić nam jakie są scenariusze
w sprawie przetargu. Za pasem listopad , co prawda umowa z MPK kończy się
z końcem roku i od pierwszego stycznia rodzi się pytanie jak będzie
zorganizowana komunikacja publiczna w mieście Kielce? Jakie są scenariusze,
czy miasto zamierza się odwołać do sądu od decyzji KIO? jakie są możliwości
i co wydarzy się l stycznia przy różnych scenariuszach rozstrzygnięcia, bądź nie
rozstrzygnięcia przetargu? Oczywiście pomijam wszystkie kontrowersje około
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przetargowe i klimat wokół tego przetargu nienajlepszy, który panuje łącznie
z wczorajszym oświadczeniem Solidarności, które dla mnie jest bardzo
kuriozalne, ale to mówię na marginesie, bo to są sprawy, które są od Pana
Prezydenta niezależne. W związku z tym Panie Prezydencie pytanie jakie
scenariusze, jakie decyzje zamierza podjąć miasto? jakie konsekwencje dla
mieszkańców przy każdym z możliwych wariantów, które miasto w tej sytuacji
może pójść. Wiem, że jest na sali też pan Dyrektor Sosnowski, więc jeśli to
będzie informacja od Pana Dyrektora to myślę, że też powinna nas
satysfakcjonować. Dziękuję bardzo.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Proponuje, żeby pan Dyrektor wypowiedział się, bo jest bardziej kompetentny
i ma większą wiedzę.
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Radna, która zadała pytanie.
Odpowiedz będzie syntetyczna, pojawiła się ona już w prasie w mediach nic się
tu nie zmienia, tok postępowania jest następujący. Wynik poprzedni był
korzystny w KIO, wygraliśmy sprawę, jak poprzednio Państwo pamiętacie
jeszcze wcześniejsza sprawa na dziesięć zarzutów osiem oddalono, tylko dwa
zostały zakwalifikowane do poprawy, celem zmodyfikowania specyfikacji.
Aktualna sytuacja jest następująca: odbyła się rozprawa, jest wyrok, nie mamy
wyroku ,czekamy, kiedy wyrok zostanie dostarczony wraz z uzasadnieniem
wtedy podejmiemy decyzje czy się będziemy odwoływać do sądu, czy nie,
raczej tak. Ze względu na to, bo jak Państwo czytacie w wielu (różnych)
publikacjach na ten temat. Mnie się posądza, że ja oceniam, nie ja oceniam, to
nie jest moje stanowisko, bo nie jestem budowlańcem, a tu raczej w grę
wchodzą sprawy budowlane. W związku z tym opieram się na ekspertyzach i to
bardzo mocnych, są dwie ekspertyzy wykonane niezależnie, jedna przez nas
(MPK jak Państwo wiecie, przystąpiło do ostatniej rozprawy, bo mogli się
przyłączyć, jako drugi podmiot). Druga bardzo dobra ekspertyza gdzie ludzie
opiniują akty prawne, czy tam ustawy dla sejmu wydali opinię. Ja chcę
zaznaczyć, żebyście Państwo w końcu przestali jak gdyby myśleć o tym
terminie pięciomiesięcznym. Ten termin pięciomiesięczny od momentu
podpisania umowy, on mówi (dlatego dała Izba, a nie myśmy go wymyślili. My
chcieliśmy aby świadczenie usług było wykonywane od l stycznia 2018.Wiemy
w tej chwili,, że ten termin jest zagrożony, ale Izba, życzenie innych
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podmiotów, które były na rozprawie (była ARIWA, był Michalczewski, MPK,
(te podmioty interesowały się przetargiem, nie złożyły oferty, ale rozpoznawały
ten przebieg i to zamówienie). Dwa podmioty przystąpiły, czyli złożyły
zamówienie : MPK i Michalczewski. I tu nawiążę do lokalizacji baz. Baza jest
położona na terenie gdzie nie ma planu zagospodarowania i stąd się biorą te
wszystkie problemy, że nie ma szans. W innym miejscu nadal tak, nawet za trzy
miesiące można wybudować bazę, jeżeli będzie uporządkowana sprawa, dla
tego placu, czyli dla tej bazy, powierzchni pod bazę, będzie prawo wodne,
wszystkie inne warunki zabudowy, to trzeba wszystko w tej chwili procedować.
Pan Michalczewski do dnia dzisiejszego (są dokumenty na tą okoliczność) ani
jednego pisma nie złożył. Nic mu nie jest potrzebne, co my możemy myśleć
jako zamawiający w tej chwili, o co tu chodzi? Gdyby wystąpił do Pana
Prezydenta o wydanie wuzetki, wydanie opinii środowiskową. Na placu będzie
stało 150 autobusów. Wymagane są: miejsca postojowe i parking, proszę sobie
poczytać jakie są przepisy dotyczące budowy parkingu, są bardzo mocne
kryteria. Proszę Państwa często tak się zdarza, a mam to z własnego
doświadczenia, że rozszczelnienie zbiornika i wyleciało w powietrze 250 litrów
m3 paliwa do gruntu. Wycieki olejów, smarów, płynów hamulcowych itp..
Proszę Państwa, na byle jakim terenie bez przygotowania tego nie da się zrobić.
I stąd nasze i nie tylko nasze, ale również ekspertów (tak jak powiedziałem to
nie jest tylko nasza opinia) opieram się na tych dwóch bardzo mocnych
ekspertyzach, które są wykonane. W związku z tym mam takie przekonanie, że
nie mamy wyjścia, musimy iść do sadu aby w końcu rozstrzygnąć tą sprawę.
Niech sąd zdecyduje i my te dowody przedstawimy w sądzie, bo nie mamy
innego wyjścia. Myśmy je przedstawiali w KIO podczas rozprawy. W jakiś
sposób były wzięte pod uwagę, nie wzięte pod uwagę, wyrok jest jaki jest.
Dlatego proszę Państwa następne, które Pani Agata radna zadała pytanie proszę
być spokojnym o komunikację, będzie komunikacja, przed wczoraj pani
Śreniawska wydała oświadczenie bez względu kto nie wygra przetarg,
od l stycznia podpiszemy porozumienie na temat świadczenia usług
komunikacyjnych. Mieszkańcy, pasażerowie zarówno Kielc jak i gmin
ościennych nie odczują żadnej różnicy. Z wolnej ręki mamy prawo na czas
rozstrzygnięcia przetargu wybrać przewoźnika, z którym siądziemy do stołu,
wynegocjujemy stawkę i komunikacja będzie funkcjonować jak dotychczas.
Dziękuję bardzo.
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Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Woj da (ad vocem)
Bardzo dziękuje to chyba najważniejsza informacja o tym, że Państwo
zamierzają z wolnej ręki, ewentualnie obecnemu przewoźnikowi zlecić,
oczywiście większość Pana informacji to wyrażenie opinii na temat jednej
z ofert, nie do końca o to mi chodziło. Natomiast czy dobrze rozumiem,
że scenariusz najbardziej prawdopodobny jest taki, że miasto odwołuje się od
decyzji KIO do sądu? Proszę mi powiedzieć z Państwa doświadczenia
i obserwacji tego typu spraw, jaka jest perspektywa czasowa rozstrzygnięcia
tego przetargu bez względu na to jakie to rozstrzygniecie będzie?
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
Proszę Państwa, więc tak, w tej chwili mamy, czekamy na wyrok
z uzasadnieniem bo to jest najważniejsze dla nas, musimy się wczytać
zobaczyć jakie są sformułowania (bo ciekawy jestem czy wzięto te ekspertyzy
po uwagę, czy w ogóle je pominięto one są twarde dla mnie). Byłem
przekonany, że to powinno być poważnym argumentem przy rozpoznaniu tej
sprawy. Jeżeli przyjdzie wyrok, uzasadnienie, mamy 7 dni na złożenie
odwołania do Sadu Okręgowego w Kielcach (w siedzibie zamawiającego). Sąd
ma rozpatrzyć niezwłocznie, ale nie dłużej jak 30 dni od momentu złożenia
zażalenia. Skargę będziemy składać, bo taka jest formuła prawna, nie ma innej
możliwości, jeżeli będzie wyrok to jest koniec. Podpisujemy umowę z tym
wykonawcą, który zostanie wyznaczony przez sąd. Co najważniejsze
co chciałbym aby Państwo, media ten temat bardzo mocno nagłośnili. Proszę
Państwa cały czas mamy telefony odnośnie niepokoju od l stycznia, .nie ma
niepokoju. Po tym oświadczeniu siadamy i podpisujemy z przewoźnikiem
z wolnej ręki, komunikacja jest i będzie od l stycznia i proszę nam zaufać tym
razem.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałbym poruszyć
kwestię powołania w naszym mieście Młodzieżowej Rady Miasta. Zabieram
glos w tym punkcie, bowiem zapewne do Pana, Panie Prezydencie trafił
wniosek Komisji Edukacji i Kultury w którym proponujemy pewne rozwiązanie
i które może być spełnieniem oczekiwań młodych mieszkańców naszego miasta.
Otóż uwzględniając fakt, iż istnieje pewien fakt, który uniemożliwia powołanie
Młodzieżowej Rady Miasta, który wynika z jednej strony z regulaminu
powoływania tego organu, a z drugiej strony z małej aktywności uczniów
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naszych szkół, proponujemy powołanie Forum Samorządów Uczniowskich.
Takie rozwiązanie już funkcjonowało w latach dziewięćdziesiątych w naszych
szkołach, szkołach naszego miasta, województwa. Szkoda, że nie ma tutaj na
sali Pana Prezydenta Andrzeja Syguta bo on był takim kapłanem i opiekunem
tych organów. Można śmiało powiedzieć, że te organy znakomicie spełniały
swoja rolę, bo były taką płaszczyzną rozwijania kompetencji obywatelskich
u naszych uczniów. A przecież Rada Młodzieżowa ma mieć takie zadanie, ma
być taką płaszczyzna, gdzie młodzi ludzie wypowiadają się na temat problemów
młodzieży w naszym mieście, ale jednocześnie zdobywają kompetencje
obywatelskie. Wydaje nam się, że to rozwiązanie na ten moment jest właściwe,
po pierwsze: w każdej szkole funkcjonuje samorząd uczniowski, po drugie jest
to organ wybrany w sposób demokratyczny przez społeczność uczniowską.
Zrzeszają uczniów najbardziej aktywnych, którzy znają problemy młodzieży
w naszym mieście. Jeśli byśmy zdecydowali się na powołanie takiego Forum na
spotkanie zostali by zaproszeni przedstawiciele samorządów uczniowskich
z każdej szkoły naszego miasta, mielibyśmy bardzo szeroką reprezentację
młodzieży kieleckiej. Spotkania, które mogły by się odbywać systematycznie to
już kwestia do uzgodnienia. Tu prośba do Pana Przewodniczącego, żeby stał się
opiekunem, jeśli zostanie powołane to Forum, a przy akceptacji poszczególnych
Klubów Rady Miasta, mogłoby odpowiedzieć to Forum na takie zasadnicze
pytania: czy rzeczywiście młodzież naszego miasta oczekuje powołania
Młodzieżowej Rady Miasta ? Jakie są oczekiwania młodzieży ? Jakie są
problemy uczniów kieleckich szkół? a poza tym, w perspektywie gdy by
powoływano taką Młodzieżową Radę Miasta to można by wprowadzić zapis, że
członkami Młodzieżowej Rady Miasta stają się przewodniczący poszczególnych
samorządów uczniowskich. W ten sposób wyeliminowano by skomplikowaną
procedurę i w sposób bardzo łatwy powoływano by wtedy organ. Szanowni
Państwo, tak naprawdę nie chodzi nam o formę, ale tak naprawdę chodzi nam
0 treść, żeby młodzi ludzie mieli możliwość zabierania głosu, wyrażania opinii
na temat ich sytuacji w naszym mieście, dlatego zwracam się z prośbą
1 pytaniem do Pana Prezydenta - jak Pan Prezydent ocenia tą kwestię ? Pan
Prezydent dysponuje służbami, mam tu na myśli Wydział Edukacji i Kultury,
który mógłby patronować funkcjonowanie tej instytucji, a także również do
Pana Przewodniczącego, żeby był jak mówiłem wcześniej o Panu Prezydencie
Sygucie - kapłanem, opiekunem, to żeby w tym momencie Pan Przewodniczący
pełnił taką funkcję. Bardzo proszę o odpowiedz Pana Prezydenta na ten temat
i oczywiście Pana Przewodniczącego .Dziękuję bardzo.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Krótko, bo mi się chce śmiać z tej Młodzieżowej Rady Miasta w sensie takim,
że żal mi tego wszystkiego, czy będzie kapłan Sygut, czy bez kapłana Syguta,
wcześniej powstanie Rada Seniorów jak ta Młodzieżowa Rada Miasta. To jest
kompromitacja, ale to nie jest kompromitacja Prezydenta, ale tych, którzy chcą
to zorganizować, trzeba sobie z tym dać spokój. Znowu jakiś nowy twór Jacek
chce wymyśleć, może i słusznie, nie analizowałem tego, ale to tak długo trwa.
Jakby wszystkie rzeczy tak się wlekły, to by w tym mieście nic nie zrobiono.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Jak rozumiem, Pan Prezydent odniesie się na piśnie, bo rzeczywiście taki
wniosek na Komisji Edukacji padł.

Do pkt. 7
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Kolejnym punktem porządku obrad jest informacja Prezydenta Miasta Kielce:
- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2017 roku,
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za
I półrocze 2017 roku,
o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku przez
samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej Miasta Kielce.
Informuje, że wszystkie te informacje zostały opublikowane na stronie dla
radnych w odpowiednim czasie i trybie, były także przedmiotem obrad
merytorycznej Komisji Rady Miasta czyli Komisji Finansów Publicznych,
Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedmiotowej informacji ?
Nie widzę,
W związku z czym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła do wiadomości
przedstawione informacje.

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

Do pkt. 8.1-2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę Panią Barbarę Nowak o łączną rekomendację projektów uchwał wraz
z autopoprawkami:
I.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017-2045.;
II.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce
na 2017 rok;
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado , w imieniu Pana Prezydenta rekomenduję
uchwalenie zmian w budżecie Miasta na 2017 rok w taki sposób, że zmniejszają
one plan dochodów o kwotę 2.922.181 zł na kwotę ogólnego zwiększenia
składają się zmiany związane ze zwiększeniem planu dochodów bieżących
o 2.314.812 zł oraz zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę
5.236.993 zł. Projekt zawiera również propozycję zmniejszenia planów
wydatków ogółem na kwotę 2. 922.181 zł na kwotę tą składają się propozycje
zwiększenia planu wydatków bieżących o 2.930.953 zł oraz propozycje
zmniejszenia planu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 5.853.134 zł.
Tradycyjnie projekt dotyczy również propozycji zmian w zadaniach
inwestycyjnych rocznych przewidzianych do realizacji w roku 2017 oraz zmian
w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, ale tych, które są
planowane do poniesienia roku 2017. Bardzo proszę o uchwalenie wszystkich
proponowanych zmian dot. budżetu Miasta na 2017 rok wraz z autopoprawką.
Od razu zarekomenduje zmiany i poproszę o uchwalenie ich, które dotyczą
Wieloletniej Prognozy Finansowej naszego Miasta na lata 2017 - 2045 również
z autopoprawką. Zmiany powinny być dokonane w związku z propozycjami
ujętymi w zmianach w uchwale budżetowej na rok 2017. Bardzo proszę
o przyjęcie tych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz
z autopoprawką. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono
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Projekty uchwał poddano pod głosowanie
I.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045
z autopoprawką.
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1055/2017 z dnia 19
października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045.

II.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok z autopoprawką.

w

sprawie

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1056/2017 z dnia Ipaździernika
2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2017 rok.

Do pkt. 8. 3
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, proszę o przyjęcie uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2017, zmiana wynika z potrzeby wprowadzenia nadwyżki jaka powstała
w tym funduszu o 62 tysiące o taką kwotę należy zwiększyć kwotę
przeznaczoną na realizacje programu.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-24
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Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1057/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Do pkt. 8. 4
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta pan Artur
Sobolewski zarekomendował projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek
i Zabawy w Kielcach.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, rekomenduje podjęcie uchwały
zmieniającej statut Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, ta zmiana ma
charakter formalny bo dodajemy dwie nowe aktywności do działania Muzeum
Zabawek i Zabawy, ale również merytoryczny bo to aktywności związane są
z otwieranym w tym miesiącu oddziałem tego Muzeum, które będzie zajmować
się dziedzictwem, które po sobie zostawił Laurens Hammond, czyli przede
wszystkim organami muzycznymi i innymi rzeczami, które skonstruował.
Dziękuje.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XL VH/1058/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy
instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy
w Kielcach.

Do pkt. 8. 5-11
Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego pani
Anita Stanisławska
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Szanowni Państwo, proszę o pozwolenie nam na poprawienie uchwal, kilku
uchwał z pośród 46, które przyjęliście Państwo na sesji 27 lipca._Zmiany
dotyczą przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły
zawodowe, ponieważ my przekształciliśmy je w szkoły branżowe I stopnia
a system oświaty przewiduje branżowe szkoły I stopnia. Musimy przestawić
szyk wyrazów, bo okazuje się, że ma to istotne znaczenie (musi to być branżowa
szkoła a nie szkoła branżowa). Być może chodzi też o ten skrót nieszczęsny, ale
myśmy utworzyli szkoły branżowe , musi to być branżowa szkoła i wszystkie
te uchwały dotyczą tego samego problemu, czyli zmiany szyku słów ze szkoły
branżowej w branżową szkołę.

I.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1059/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr l
w Kielcach w szkołę Branżową I stopnia nr l w Kielcach.

II.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1060/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
w Kielcach w szkołę Branżową l stopnia nr 2 w Kielcach.
III.
Pytań i uwag nie zgłoszono
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1061/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3
w Kielcach w szkołę Branżową l stopnia nr 3 w Kielcach.

IV.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1062/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4
w Kielcach w szkołę Branżową l stopnia nr 4 w Kielcach.
V.

Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1063/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6
w Kielcach w szkołę Branżową l stopnia nr 6 w Kielcach.
VI.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
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Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLYII/1064/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 Specjalnej
w Kielcach w szkołę Branżową l stopnia nr 7 Specjalną w Kielcach.

VII.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1065/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 Specjalnej
w Kielcach w szkołę Branżową l stopnia nr 8 Specjalną w Kielcach.

Do pkt. 8.12
Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem pan
Ryszard Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie wycofania
z Między gminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach niektórych
składników majątkowych znajdujących się na oczyszczalni
ścieków
w Sitkówce.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, proszę o podjęcie uchwały, której
przedmiotem
jest
wycofanie
składników
majątkowych
z Między gminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. To
wycofanie jest związane z realizacją wniosku protokołu stałej Komisji
ds. Inwentaryzacji. Obiekty, które wycofujemy, to są nakłady, praktycznie na
obcym majątku, wycofujemy je po to, żeby przekazać je odpłatnie
uwzględniając amortyzację do Wodociągów Kieleckich. Proszę o podjęcie takiej
uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
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Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1066/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie wycofania z Między gminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach niektórych składników majątkowych
znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Sitkówce.

Do pkt. 8.13
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
zarekomendował projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania
Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, na ubiegłej sesji podjęli Państwo
uchwałę o likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr l w Kielcach w związku
z odejściem na emeryturę pani Moskwy (jej dyrektora), wobec tego zachodzi
konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany w statucie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie polegającej na wykreśleniu z listy placówek, które
podlegają naszemu nadzorowi.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
— brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1067/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach

Do pkt. 8.14
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
Społecznej podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej o nazwie
Zakład Pielęgnacyjne- Opiekuńczy w Kielcach.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej w Zakładzie Pielęgnacyjne- Opiekuńczym w Kielcach jako
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podmiocie leczniczym, jest utworzona Rada Społeczna, jej Regulamin należy
zatwierdzić, taką kompetencję posiada Rada. Wobec tego, proszę o podjęcie
stosownej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1068/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej
podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej o nazwie Zakład
Pielęgnacyjne- Opiekuńczy w Kielcach.

Do pkt. 8.15
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach pan Marian
Sosnowski zarekomendował projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz
ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych i dworców.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tu króciutko, chciałem przedstawić
projekt i omówię dlaczego. Proszę Państwa w tej chwili kończymy praktycznie
dokumentację, powinna być na koniec miesiąca, w najbliższych dniach
otrzymujemy pozwolenie na budowę i w związku z tym będziemy musieli mieć
dworzec opróżniony (proszę zwrócić uwagę, że aktualnie jest ok. 500 odjazdów
na dobę, odbywa się) - jest tu pięćdziesięciu przewoźników, na razie
ekspediujemy w tych warunkach jakie są. Wybraliśmy jak Państwo sobie
przypominacie (była szeroka dyskusja) jaką lokalizację wybrać, czy wybrać
Czarnowską, czy dworzec autobusowy z tyłu, urządzić tam dworzec
tymczasowy. Doszliśmy do porozumienia z PKP, chyba to jest najlepsze
rozwiązanie jakie może być, mniej kosztowne, bo praktycznie wynajęcie
niewielkiej powierzchni pod informację, gdzie będzie i tablica informacyjna na
temat odjazdu wszystkich jednostek, zarówno autobusów ja i busów. Reszta
infrastruktury dla pasażera jest, czyli poczekalnia, są bufety, są sanitariaty (to co
jest niezbędne) do oczekiwania na autobus. Jeszcze inny argument w tej
sprawie, koniecznie musimy zamknąć dworzec od l stycznia (przenosimy się na
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dworzec PKP). Aktualnie jest tak dużo awarii, codziennie mamy awarię energii
elektrycznej, wody, ścieków, wszystko jest tak zdewastowane, że w okresie
zimowym nie da się tego eksploatować, dlatego taki pośpiech z naszej strony.
Pozwolenie na budowę, dokumentacja do trzydziestego, ogłoszenie przetargu
w pierwszych w dniach listopada, rozstrzygnięcie do końca roku. Rozpoczęcie
modernizacji z dniem l stycznia.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Mam pytanie, gdyby okazało się, że ten model nie wypali, to czy mamy jakąś
alternatywę (otrzymałem sygnały od przedsiębiorców, którzy tam funkcjonują),
że tworzy się duży ścisk, czy będzie tam problem?
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
Nie będzie żadnego problemu, mamy bardzo dobrze zorganizowany cały plan,
projekt jak będzie to funkcjonować. Wszystko zabezpieczyliśmy, powstaną trzy
stanowiska dla busów na centralnej wysepce, którą będzie realizował pan
Włodzimierz Stępień (MZD). Jest to projekt, który będzie musiał być
wykonany. Poprawienie nawierzchni na Placu Niepodległości, wykorzystujemy
przystanki komunikacji miejskiej te, które są przy Żelaznej, a z drugiej strony
jak Państwo wiecie one maja zadaszenie i tam będą wykorzystane te przystanki
dla oczekujących, odjeżdżających autobusów jak również dalekobieżne,
te które nie będziemy chcieli wprowadzać na Płac Niepodległości. Tam gdzie
była lokalizacja poczty, tam jest dobre miejsce (jeden z takich jak gdyby
peronów powstanie dla autobusów dalekobieżnych). Nie ma żadnej obawy to
jest od 450- do 500 autobusów. W tej chwili, w okresie zimowym często zdarza
się, że jest rezygnacja przewoźników, przyjmujemy to z chęcią, nie chcemy aby
na tym placu powstał nieład. Tam przyjeżdżają ludzie, którzy korzystają
z bezpłatnej strefy do parkowania, ale obok od ulicy Czarnowskiej jest około 30
miejsc wolnych, patrzyliśmy na to, że są miejsca niewykorzystane. U góry na
Hossie jest parking zrobiony, więc nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że to się
nie uda - ta lokalizacja. Ona się uda, przy samej krawędzi dworca wprowadzamy
taryfy, czyli taxi będzie. Będzie około 11 miejsc postojowych do 30 minut,
przywieziemy babcię i będziemy chcieli oprawić. Odprawimy za 30 minut,
zdążymy i odjedziemy. Około 11 stanowisk takich będzie. Dziadka też
odprawimy (na zapytanie z sali).
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
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Bardzo żałuję Panie Dyrektorze, że dzisiaj tej wizualizacji nie możemy
zobaczyć, udałem się w to miejsce także przez mieszkańców tego miasta
zaproszony, oglądałem i może moja wyobraźnia jest zbyt mała, ale ja tego nie
widzę. Funkcje, które są na tym placu, terenie przed dworcem to są funkcje
obsługowe (dwadzieścia parę podmiotów gospodarczych, poczta całodobowo
czynna, dworzec PKP, a teraz jeszcze wprowadzenie jak słyszę (....), jeszcze
dalej jest miejsce dla taryf itp., ja tego nie widzę. Widzę te samochody, które
duże będą wjeżdżały na ten obszar jak również i busy, że będzie tu paraliż tej
nitki, tej ścieżki. Mocno bym się zastanawiał a zastanawiałem się, nie jestem
specjalistą, ale zastanawiam się czy już ograniczona nieco w ruchu ulica
Czarnowską nie mogłaby w znacznej części odciążyć tego pomysłu. Tam zrobić
jedno pasmo dwukierunkowej a z drugiej strony zrobić te parkingi. Przy swojej
wyobraźni nie widzę tutaj rozsądnego rozwiązania, a jeżeli ono będzie rozsądne
i będzie funkcjonowało i działało, no to jednak ci wszyscy, którzy tam pracują
i próbują związać koniec z końcem, dając miejsca pracy będą mieli ogromne
utrudnienie. Szkoda, że nie widzimy tego dzisiaj, ale mówię i proszę, aby się
zastanowić a może powstrzymać się dzisiaj z tą uchwałą. Wiem, że czas jest
potrzebny i ona jest potrzebna. Można przyjrzeć się ulicy Czarnowskiej, czy ona
nie mogła by w tym momencie, w tym zakresie - spełnić jakiejś tam funkcji ?.
Powiedzmy jeżeli odjazdy autobusu miałby być spod dworca to wszelkie
oczekiwania i wszelkie autobusy kierowane w ulicę Czarnowską, część ruchu
lokalnego, czy innego, są też przyzwyczajenia ludzi (...). Myślę, że w całości
ten pomysł może się odbić czkawką i na pewno nie będzie to z zadowoleniem
i z korzyścią dla mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo.
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
Nie ma takiej obawy, Panie Radny ze względu na to, że mówi Pan, że tam
pracują, tam stoją, zatrzymują się, wszędzie jest strefa płatnego parkowania, tam
jest za darmo, proszę zobaczyć jeden samochód stoi, który już jest obrośnięty
trawą, czyli ktoś go zostawił. Proszę Państwa to co powiedziałem na
Czarnowskiej są niewykorzystane miejsca parkingowe, z powodzeniem ci się
zmieszczą. U góry na Hossie jest płatny parking, nawet właściciel był u mnie
i rozmawialiśmy. Mówiłem, proszę zrobić reklamę, niech Pan zareklamuje,
niech Pan zrobi dwa dni bezpłatnego wjazdu na parking, zachęci Pan, pokaże
jak ten parking działa. Panie Radny Machnicki, jeżeli chodzi o Czarnowską nie
możemy jej wykorzystać, tam jest nośność tylko pod samochody osobowe.
Proszę zwrócić uwag, my jednocześnie mamy dobrą organizację ruchu, bardzo
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mocno przemyślaną. Wielokrotnie ją poprawialiśmy, aby zachować
bezpieczeństwo pasażera wychodzącego z dworca. Instytucje zostawiamy
w spokoju, Pan mówi o poczcie, poczta się przeniosła na Aleję Solidarności,
zostawiamy ten parking przy poczcie dla właśnie obsługi tej poczty, czyli tam
nie ingerujemy bierzemy w najbliższej odległości tą część, która jest miejską na
niej to urządzamy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu, dla pasażera, dla
samochodów. Autobusy nie mogą wjechać na ulicę Czarnowską ze względu na
niską nośność wykonanego podłoża, bo jest na nośność do samochodów
osobowych. Dodam, proszę zwrócić uwagę, że my przerabiamy nie tylko Plac
Niepodległości, ale przerabiamy - zwróciliśmy się już, zrobiliśmy rozeznanie
w MZD, otwieramy się na ulicę Gosiewskiego, tam będzie wyjazd i postój
wszystkich autobusów, które będą oczekiwały. Na tym placu, na tym parkingu,
na dworcu autobusowym, gdzie jest aktualnie, będzie wygrodzona część, dla
wykonawcy (....), która jest objęta projektem unijnym. Jak Państwo wiecie są
dwa etapy, musi powstać parking zorganizowany zgodnie z zasadami na około
80 miejsc dla autobusów przyjeżdżających z Polski, gdyż wówczas będziemy
obsługiwać do tysiąca - to nie będzie 500, ale około tysiąca odjazdów na dobę
(przyjeżdża autobus ze Szczecina rozładowuje, wysiadają pasażerowie, myje
się, przyjeżdża na stanowisko nr 15, zostawia autobus, idzie do hotelu, śpi, rano
o godzinie czwartej wraca do Szczecina). Musimy to zapewnić, bo mamy
obowiązek. Parking na Mielczarskiego w tej chwili prowadziliśmy rozmowy
z koleją, kolej chce w tej chwili zamienić ten parking w płatny. Była u dyrektora
Pani Dyrektor z Krakowa - jak tą strefę płatnego parkingu zorganizować. Tam
jest około 100 pojazdów (stoi na ulicy Mielczarskiego). To jest rozwiązanie
awaryjne. Dworzec musimy zamknąć, bo zimy na tym dworcu byśmy nie
przetrzymali. Zależy nam abyśmy w 2018 wykonali modernizację dworca. Jak
Państwo wiecie tam są nasadzenia zieleni, będzie tylko niska zieleń, wysokiej
nie będzie. Będzie 250 tyś nasadzonych roślin. Jest to projekt bardzo ciekawy,
fajny, zapaska świętokrzyska czyli kwiatuszki będą ułożone odpowiednio na tej
części koło dworca. I to powinno być równolegle skończone. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Machnicki (ad vocem)
Zapaska świętokrzyska, czerwone kwiaty znam z czarnymi mam problem, ale
mniejsza z tym. Panie Dyrektorze na ulicę Czarnowska chyba jednak wjeżdżają
autobusy i tą drogą dojeżdżają do dworca, jak również nasze przystanki, które
były wzmacniane na tyle, że mogą przyjmować tego typu autobusy. Ja tylko
szukam rozwiązania, nie chce wskazywać, nie chce walczyć, nie widzę na
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dzisiaj tego rozwiązania stojąc tam pod dworcem i przyglądając się jaki tam jest
ruch. Jeszcze jedna rzecz, do tych firm o których Pan mówił przyjeżdżają ludzie,
którzy chcą skorzystać z tych miejsc, które firmy w jakiś sposób od miasta
wynajmują czy są właścicielami. To będzie bardzo mocne utrudnione dla tych
firm. To jest moja opinia, może się mylę, ale zobaczymy jak to zagra.
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
Tych miejsc o których Pan mówi my ich nie naruszamy, proszę zobaczyć jaki
tam jest w tej chwili nieład, na pewno przekona się Pan, że kiedy zdejmiemy te
wszystkie powydzielane ,próby usytuowania tego parkingu będzie (...). Jest
zrobiony projekt, organizował go inżynier ruchu, który odpowiada za ruch.
Wypowiedział się o nośności również, to co Pan mówi jezdnia jest
przygotowana i będą autobusy jeździć. Natomiast niestety powierzchnie te,
które są parkingowe nie są o takiej nośności pod autobus. Autobus waży 12 ton
- to nie jest samochód tysiąc kilogramów.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Panie Dyrektorze, szanuję Pana argumenty, doceniam Pana profesjonalizm, ale
biorąc pod uwagę mojego przedmówce, jak i glosy mieszkańców, moje własne
doświadczenie, bo bardzo często jeżdżę w tamtym kierunku, muszę Pana
zapytać o taką sytuację: czy podczas tych analiz lokalizacji tymczasowej były
brane pod uwagę potoki oraz natężenie ruchu na ulicy Żelaznej ? bo to, że tam
zrobi się bardzo ciasto to jest niewątpliwe. Jeżeli Pan z tego miejsca korzysta to
zapewne Pan wie, że w tej chwili zatrzymanie się w okolicy poczty czy dworca
jest wręcz niemożliwe po godzinie dziesiątej, już nie mówię o sytuacji o której
Pan tutaj wspomniał, gdzie dojdzie jeszcze natężenie pięćset autobusów na dobę
plus jeszcze skomunikowanie osób, które z nich będą korzystać. .Natomiast jest
jeszcze dość istotną rzeczą j fakt, że z ulicy Żelaznej w kierunku południowym
te autobusy nie będą miały jak nawracać. I już w tym momencie ulica Żelazna
jest bardzo zakorkowana zwłaszcza w godzinach szczytu, czy porannych, kiedy
mieszkańcy komunikują się z pracą. Może warto by było zastanowić się nad
taką lokalizacją w pobliżu ulicy Czarnowskiej gdzie mamy rondo i chociażby
taka kwestia nawracania tych pojazdów nie będzie uciążliwością dla
mieszkańców. Chciałbym się dowiedzieć od Pana, jaką analizę Pan
przeprowadził w kierunku natężenia ruchu i ewentualnie zmniejszenia korków
na tym odcinku?
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Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
Tak jak powiedziałem, projekt był wykonany przez zarządcę ruchem, czyli
inżyniera, który odpowiada, ten projekt jest zaakceptowany, uzgodniony
zarówno z Miejskim Zarządem Dróg jak i z inżynierem drogowcem, który
odpowiada za ten projekt. Analizowaliśmy ten ruch, to co Pan powiedział będą
takie utrudnienia, rzeczywiście to nie da się zrobić bez utrudnień, jakieś będą.
Natomiast widzimy, rozwiązaliśmy ten problem parkowania, są parking na
Czarnowskiej, parking u góry (te osoby najbardziej u nas interweniowały na
etapie opracowania organizacji ruchu). Proszę Państwa, dlaczego ta uchwała,
Pan Radny Machnicki mówi żeby przełożyć, ależ nie. Mamy około 500 - 450
przewoźników (bo to się waha) rezygnują, odchodzą. Od nowego roku będą
musieli otrzymać pozwolenie na wjazd na ten dworzec. To jest to pozwolenie,
które musi być otrzymane do l stycznia. Dobrze się składa, bo mają do końca
roku na Czarnowskiej a teraz nowe pozwolenie, które dostaną musi być
z adresem, bo to musi być określone w rozkładzie jazdy, będą miały Plac
Niepodległości o którym mówimy. Myślę, że tak źle nie będzie Panie Radny.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora (ad vocem)
Panie Dyrektorze nie chciałbym tego opierać na takich założeniach, powiedział
Pan, że było to konsultowane z inżynierem ruchu, chciałbym spytać, skoro
w tych konsultacjach brał udział MZD, czy również było brane pod uwagę
remont na innych odcinkach ulicy w okolicach?- bo mieszkańcy w tym
momencie mocno się skarżą na organizację remontu, na czas w jakim są one
wykonywane. Faktycznie jest to poważne utrudnienie. Dołożenie jeszcze tak
dużego ruchu o którym Pan wspomniał, jest dla mnie niewyobrażalne.
Perspektywa o której Pan mówił, chciałbym żeby miała miejsce, ale jest
nieprawdopodobna.
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
Możemy się przerzucać argumentami, ale to trzeba zrobić, zależy nam na
dworcu. Remont dworca zakładamy, że będzie tam rok i pewnie trochę.
Dlaczego, dlatego, że nie wiem dzisiaj jak uda nam się rozstrzygnąć przetarg.
Sytuacja na rynku budowlanym jest trudna, brakuje rąk do pracy, niektórzy
wykonawcy nie biorą kontraktów, mają trudności, nie przystępują do
przetargów bo nie mają mocy przerobowych. To jest naszym głównym
problemem. Natomiast wszystko jest przygotowane, ekspertyzy mamy zrobione
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inwentaryzację też. Chcielibyśmy aby ten remont trwał jak najkrócej, pewne
uciążliwości trzeba wkalkulować .Nie przesadzał bym z tymi utrudnieniami.
Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeszcze do tego bym podszedł jeszcze
raz, przeanalizował. Miałem spotkanie z przedsiębiorcami tam funkcjonującymi
(jak: Milenium, Apolloplast, czy Hossa) tam dzisiaj te wjazdy, wyjazdy to jest
jeden cyrk ,pół godziny postałem, widziałem jak to się korkuje, jest tez problem
dla pieszych, którzy bardzo mocno przemieszczają się tam. Tych kolizji, tych
sytuacji było sporo. Straż Miejska, czy policja często tam interweniuje. Problem
tam jest bardzo ogromny, dojście jeszcze tych autobusów będzie problemem.
Nie wiem, kto w jakiś sposób zrekompensuje tym firmom miejsca parkingowe.
Narzekają, wielu klientów rezygnuje z przyjazdu do tych firm, ponieważ nie
mają gdzie zaparkować. Nie wiem, czy był rozpatrywany spory parking na ulicy
Mielczarskiego (dworzec Bus 2, spory parking, stoi pusty, można by w tym
miejscu zlokalizować tego typu dworzec dla autobusów). Myślę, że by odciążył,
ponieważ w tej chwili jest problem. Spójrzmy jeszcze raz na ten problem,
spróbujmy jeszcze raz przeanalizować. Dziękuje bardzo.
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski
Przypomniałem o Mielczarskiego, stoi tam około stu pojazdów specjalnie
zliczaliśmy. To jest najkorzystniejsze rozwiązanie, to, że będą trudności dla
Hossy czy dla innych, to dlaczego parking u góry stoi wolny ? Proszę bardzo
parking jest, mogą wjechać interesanci tylko trzeba za niego zapłacić. Teraz
mają bezpłatny bo nie jest objęty strefą płatną przy dworcu, to nie jest główny
problem, natomiast parking przy ulicy Mielczarskiego, tereny kolejowe sięgają
do polowy, właściwie przechodzą przez środek ulicy Mielczarskiego, To co
mówiłem miałem spotkanie z Panią Dyrektor z Krakowa z którą rozmawialiśmy
na ten temat, oni się już przymierzają (umówiłem spotkanie u Pana Stępnia
i Pan Dyrektor zgłasza się do doprecyzowania). Mielczarskiego nie wchodzi
w grę. Proszę Państwa to jest bez kosztowo, będę płacił tylko 300 zł za maleńkie
pomieszczenie, bo nie ma innego, po to aby informacja była od godz. 6.00 do
20.00. Będzie tablica w postaci telewizora, gdzie będą odjazdy autobusów
wyświetlane, każdy kolejny autobus i z którego stanowiska, Pan Dyrektor
Stępień musi przystąpić niebawem przed zimą do prac. Odkorkuje ten plac,
proszę zwrócić uwagę jaki tam jest bałagan. Jak zrobimy nową organizację
ruchu ta płynność ruchu naprawdę się zmieni. W pewnym sensie uciążliwość
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jest. Z analizy, którą robiliśmy przy tym projekcie organizacji nie było takiego
niebezpieczeństwa i uważam, że to nie powinno przeszkadzać.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Dziękuje Panie Przewodniczący, słucham z uwagą wypowiedzi radnych kolegi
Machnickiego, Kędziory, Adamczyka, oczywiście nie ma takiej organizacji
ruchu, która by nie powodowała mniejszej lub większych utrudnień, to jest
normalne. Nie zrobił by żadnej ulicy, nie zrobiłby Popiełuszki innej. Ludzie się
przyzwyczaili są uprzejmi. Jeden drugiemu pomaga, wjechać na jedno pas mówkę, tak samo z tym, już jest tysiące skarg, jeszcze nie ma żadnego remontu,
jeszcze nic się nie robi, nie weszło się na plac budowy, już wszyscy narzekają.
Nie ma co narzekać, trzeba trochę spokoju, opanowania i ten rok czy dwa, trzy
miesiące dworzec będzie piękny i organizacja ruchu będzie. Cieszę się, że radni
tak się tym przejmują, ale nie jesteście fachowcami z największym do was
odnoszę się z szacunkiem jednak uwierzyłbym inżynierom, którzy wykonali
projekt organizacji ruchu i myślę, że wybrali najlepsze z możliwych rozwiązań
jakie w takiej sytuacji lokalowej, strukturalnej są możliwe. Dajmy temu spokój,
bo piekła tu nie wymyślicie.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Jerzy Stępień
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, jak gdyby wywołany
do tablicy bo tam padało hasło związane z koniecznością przystosowania
przestrzeni do funkcji czasowego placu odjazdowego, bo nie powiem dworca,
ale już samo usytuowanie tego placu jest bardzo uzasadnione, gdyż prawidłowo
zorganizowana przestrzeń ekspedycji autobusów i obsługi pasażerów nie polega
tylko na zorganizowaniu miejsca postojowego wsiadaniu, wysiadaniu
z autobusu jak i całego zaplecza związanego z łazienkami z informacją itd. ,itd.
To jest jedyna taka przestrzeń. Po analizie, którą wykonywano, która te funkcje
spełnia, mam na myśli budynek dworca PKP, to po pierwsze, po drugie :
analizy wykorzystania ulicy Czarnowskiej, nośności, trwałości projektu etc. etc.
wskazują na to, że nie jest to miejsce przystosowane do ekspedycji takiej liczby
autobusów w danym czasie. Czasowa organizacja placu odjazdowego celowo
tak to nazywam, a nie dworca nie będzie przyjemna ani dla pasażerów ani dla
mieszkańców. Oczywiście będzie tez nieprzyjemna dla okolicznych
przedsiębiorców, ale istnieje coś takiego jak prymat dobra wspólnego,
konieczność godzenia się z pewnymi ograniczeniami samo ograniczeniami.
Pamiętam mieszkałem na ulicy Owsianej, tam kiedyś był duży dworzec
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autobusowy połączony z dużym węzłowym jakby quasi dworcem komunikacji
miejskiej, oczywiście ktoś powie inne autobusy, mniejsze, mniejsze potoki
pasażerów, ale to się zgadza, to już było. My nie robimy tej organizacji po to
żeby utrudnić życie przedsiębiorcom, ale po to, żeby im w jakiś sposób
umożliwić funkcjonowanie. Będzie zmiana kierunku parkowania pojazdu przy
budynku Appolloplast, ale tam część przestrzeni to jest właściciela tego
budynku, ale część zahacza również o tereny miejskie. Na pewno po naszej
stronie będzie złagodzenie kilku łuków, zastąpienie tych barier plastikowych
typu „dżersej" i wybudowanie w tym miejscu takiego „peroniku", czyli
krawężnika z podwyższeniem. Natomiast na pewno dysfunkcyjne będzie
wykorzystanie tego placu, który jest z drobnych elementów jak Państwo wiecie
z kostki granitowej i ciężkie samochody mogą powodować obluzowanie się tych
elementów. Nasza rolą jako konserwatora bieżącego poprzez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Zieleni będzie cały czas naprawianie tej kostki, ale uspakajam
wszystkich zaniepokojonych ten plac czeka w najbliższych latach gruntowna
przebudowa. Cała nowa organizacja, inne zaaranżowanie tej przestrzeni (może
ktoś by mógł powiedzieć, że lepiej by było na czas wykorzystania tego placu,
jako dworca autobusowego, może jakąś cienką nakładką bitumiczną, która by
stabilizowała to podłoże, ale i nie ten wygląd, może byłoby ekonomicznie
uzasadnione .Tego nie wiem). Jesteśmy w stanie tutaj aby Państwa zapewnić, że
po pierwsze złagodzimy te łuki, żeby ten wjazd był łagodniejszy tam w rejonie
Hossy. Po drugie, projekt organizacji ruchu nie sporządzał ani Pan Dyrektor
Sosnowski ani MZD - tylko stosowna opiniowała Komisja BRD, tak jak
powiedziałem chciałoby się, żeby były propozycje konstruktywne, wtedy byłoby
łatwiej porównywać te lokalizacje. Póki co odkładanie tego miałoby fatalne
skutki, bo my chcemy w ciągu kilku tygodni przystąpić do wypiętrzenia tej
wyspy centralnej (za miast tych dżersej ó w słynnych) i przygotowaniu tej
przestrzeni do ruchu samochodów długich, bo nie powiem, że wzmocnimy
podłoże mimo, że samochody będą ciężkie tak jak powiedziałem, będziemy
starali się na bieżąco te ubytki, które powstaną, czy obluzowania tych kostek
stabilizować i zabezpieczać. Dziękuję bardzo.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-17
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - 5
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1069/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania
z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
i dworców.
Do pkt. 8. 16

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Włodzimierz Stępień
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, przedstawiam
Państwu projekt uchwały i rekomenduję i proszę o przyjęcie uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg
w Kielcach w szczególności zmiana polega na zmianie redakcji § 5 ust l,który
otrzymuje brzmienie tak jak Państwu przedstawiliśmy w projekcie uchwały (nie
będę czytał, jest to krótki tekst, ale znany Państwu) uzasadnieniem tych zmian
jest konieczność upoważnienia formalnego Miejskiego Zarządu Dróg do
pełnienia funkcji inwestora w zakresie robót związanych z pracami drogowymi
oraz oświetleniem i kanalizacją deszczową również poza pasem drogowym (jak
wiadomo MZD jest gestorem przestrzeni i gospodarzem pasa drogowego).
Liczne inicjatywy mieszkańców, realizacja budżetu obywatelskiego, te zadania
są realizowane poza pasem drogowym i brak było formalnej delegacji w statucie
do działań MZD, te zapisy w szczególności pkt 3 i 4 te braki uzupełniają i w
tym momencie MZD będzie mógł te zadania realizować, powierzone przez
Miasto w zakresie nadzorowania, pełnienia funkcji inwestora na tych robotach
poza pasem drogowym. Nie będzie to związane z zarządem tymi instalacjami po
wykonaniu robót, ale to jest inna kwestia, kto będzie beneficjentem danej
instalacji i kto będzie odpowiadał jako partner Miasta za utrzymanie
i ponoszenie kosztów utrzymania tych instalacji. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Panie Dyrektorze korzystając z tego, że mimo urlopu jest Pan z nami
i rekomenduje uchwałę, mam bardzo ważne pytanie dotyczące działalności Pana
jednostki. Ostatnio na Komisji Rodziny była taka sprawa dotycząca
niepełnosprawnych i parkowania w strefie centrum. Padła taka informacja
niepotwierdzona, chciałbym z Pana strony deklaracji, żeby Pan się dowiedział,
czy sprawdził, że chcecie Państwo wycofać ryczałtowe karnety dla osób
niepełnosprawnych, które w centrum, w strefie, nie mając miejsca
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wyznaczonego do parkowania dla osób niepełnosprawnych na tą chwilę, mogą
zatrzymać się na innym miejscu, nie wnosząc dodatkowej opłaty. Czy to jest
informacja potwierdzona ? to jest dość istotna wiedza, chciał bym, żeby Pan tu
jakąś deklaracje złożył.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki (ad vocem)
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rozumiem, że nie jest to punkt sprawy
różne i Pan Dyrektor może się odnieść, ale w sprawach różnych, a Pan niech nie
wykorzystuje sytuacji akurat taka jaka się zdarzyła. Rozmawiamy w tej chwili
o projekcie uchwały, który nie ma nic wspólnego z tym, co Pan powiedział.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Włodzimierz Stępień
Nie wiem jakie tam deklaracje, czy opinie padały na Komisji, trudno mi się tutaj
posiłkować, nie kwestionując tutaj tezy, którą Pan poruszył. Nie chcę się do tego
odnosić, bo nie znam sprawy, kto co powiedział. Zapraszam do mnie
w przyszłym tygodniu i omówimy ten temat.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora (ad vocem)
Dziękuje Panie Dyrektorze za tą odpowiedz, do kolegi Tomasza, to była
z mojej strony prośba z tego względu, że pan Dyrektor deklarował, że musi
wcześniej wyjść i nie zostanie do końca sesji. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki (ad vocem)
Rozumiem, że pan Dawid Kędziora chce się promować cały czas, ale z tego co
wiem to stanowisko Komisji Rodziny i Spraw Społecznych skierowane zostało
do MZD i zostanie na piśmie odpowiedz dana. Jest to bez sensu i zabieramy
sobie czas. Dziękuję.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-20
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1070/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu
Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach.

Do pkt. 8.17
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Dyrektor Wydziału Zarządzania Energią pan Grzegorz Wnuk
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie Prezydencie ,chciałem Państwu
zarekomendować projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu Ograniczania niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce".
Podstawą opracowania „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta
Kielce - aktualizacja 2017 r." jest Uchwała Nr XVII/248/15 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych", (POP).
Nadrzędnym celem POP jest poprawa jakości powietrza w strefach
województwa świętokrzyskiego w celu osiągnięcia właściwych standardów, a
także Krajowego Celu Redukcji Narażenia poprzez realizację zintegrowanej
polityki ochrony powietrza. Aktualizacja POP została opracowana ze względu
na występujące przekroczenia standardów jakości powietrza w strefach
województwa świętokrzyskiego oraz konieczność osiągnięcia określonego
krajowego celu redukcji narażenia. Celem dokumentu jest wskazanie przyczyn
powstawania przekroczeń substancji w powietrzu w strefach oraz określenie
kierunków i działań naprawczych, których realizacja ma doprowadzić do
poprawy jakości powietrza.
Prezydent Miasta Kielce, uwzględniając zapisy ww. uchwały Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego przystąpił do opracowania „Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce - aktualizacja 2017 r", i
stworzenia systemu organizacyjnego w celu jego realizacji.
Efektem tych działań jest dokument pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji
dla miasta Kielce - aktualizacja 2017 r." Realizacja PONE (2017) ma na celu
poprawę jakości powietrza, a tym samym poprawę jakości życia i zdrowia
mieszkańców.
W Aktualizacji „Programu ochrony powietrza
dla
województwa
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych" założono, iż
należy obniżyć emisję powierzchniową o 45% w Kielcach w zakresie redukcji:
> pyłu zawieszonego PM10 do wartości 261,61 Mg/rok,
> pyłu zawieszonego PM2,5 do wartości 257,12 Mg/rok,
> benzo(a)pirenu do wartości 0,1266 Mg/rok.
Na tej podstawie obliczono, iż w celu poprawy jakości powietrza, ze źródeł
powierzchniowych (tj. źródeł indywidualnego ogrzewania), na terenie miasta
Kielce, należałoby obniżyć emisję pyłu zawieszonego PM10, pyłu
zawieszonego PM2,5 oraz banzo(a)pirenu do powyższych wartości.
W związku z powyższym kontynuując działania na rzecz poprawy jakości
powietrza w mieście Kielce prowadzone w latach 2014 i 2015, poprzez
realizację podjętych uchwał w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta
Kielce również w bieżącym roku podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad
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udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie miasta Kielce.
Opracowany Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce aktualizacja 2017 r.
umożliwi:
> uporządkowanie i klasyfikację działań prowadzonych w ramach PONE
(2017),
> monitorowanie prowadzonych działań,
> obliczenie efektu ekologicznego prowadzonych działań,
> wyznaczenie strefy na terenie Miasta Kielce, w której dopuszczona zostanie
realizacja zadania polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym i jego zamianie na piec 5 generacji, w którym
paliwem będzie pellet.
Chcę Państwu powiedzieć tak, stan powietrza w Kielcach w porównaniu z tym
co było pięć lat temu na podstawie badań Urzędu Marszałkowskiego oraz
Inspekcji Ochrony Środowiska jest znacznie lepszy niż był pięć lat temu. W tym
momencie w Kielcach nie mamy problemu z metalami ciężkimi typu: ołów,
arsen, nikiel, kadm to co kiedyś było problemem w Kielcach, dzisiaj nie jest
problemem. Mamy nadal problem z pyłami typu: PM 2.5, PM 10
i benzo(a)pirenem, w tym zakresie jesteśmy zobowiązani do podjęcia pewnych
działań i dzięki Państwa życzliwości i łaskawości miasto realizuje od 2014 roku
program, w którym wspomagamy mieszkańców w wymianie źródeł ogrzewania.
W tym programie, który Państwu rekomenduję robimy pewien wyłom (tutaj
ukłon do pewnego Pana Radnego, który pytał o pewne strefy, jak one powstały).
Na dzień dzisiejszy w Kielcach nie dotujemy wymiany pieców na piece
węglowe - nawet piątej klasy, ale są pewne tereny w mieście Kielce, gdzie
ludzie nie mają możliwości podłączenia się do sieci gazowej bądź ciepłowniczej
i w najbliższych planach takiej możliwości nie będą mieli. Nie możemy tych
ludzi dyskryminować, jedyną możliwością, jedynym wybiegiem żeby ich
wspomóc jest dopuszczenie możliwości wymiany ich starych pieców na piece
piątej klasy, ale opalanych pelletem. Dlaczego pelletem? (pellet też powoduje
niską emisję jak węgiel), natomiast ma znaczne ograniczenie dotyczące emisji
benzo(a)pirenu, a my w Kielcach mamy z tym problem. Dlatego te strefy zostały
wyznaczone w ten sposób, że przejrzane zostały wszystkie nieruchomości na
terenie miasta i przyjęliśmy kryterium gdzie jest sieć gazowa, czy ciepłownicza
w odległości nie mniejszej niż 15 metrów bieżących, to tam nie ma możliwości
aby starać się o wymianę pieca. Jeżeli zrobimy jakikolwiek wyłom w mieście,
że dopuścimy wymianę pieca na piec piątej klasy, nie pozbędziemy się
problemu w mieście. Taka jest praw i jeszcze raz podkreślam, to dzięki Państwa
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życzliwości w Kielcach realizujemy ten program. W tym roku także
zrealizujemy 100% wniosków w mieście to jest gaz. Dużo ludzi realizuje, składa
wnioski i cały czas realizujemy. Można powiedzieć, w Kielcach są trzy
programy dotacyjne, jeden program dotacyjny to jest nasz program miejski, a
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ma ich dwa: „Zorzę" i program
pożyczkowy dotyczący termomodernizacji budynków. Efekt ekologiczny mam
nadzieję, że osiągniemy w 2023 roku, natomiast najważniejsza jest świadomość
ludzi, to się zmienia. Kontrole Straży Miejskiej spowodowały, że w zeszłym
roku zaczęło do nas przychodzić sporo ludzi, złożyli wnioski dlatego, że mieli
dosyć nachodzenia Straży Miejskiej. Są też efekty działania mediów. Jeśli są
jakieś pytania to bardzo proszę.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Mam pytanie, a zarazem prośbę do Pana Dyrektora chciałbym aby Pan
uwzględnił moje argumenty dotyczące Kawetczyzny, Pakosza i okolicy ulicy
f
Sciegiennego gdzie istnieje siec gazownicza (tak jak Pan Dyrektor powiedział).
Natomiast chciałbym, aby nie zapominano o tym, że jest to najbardziej
zanieczyszczony i najbardziej zasmogowany teren w Kielcach. To było często
podnoszone na tej sali również. A osoby, które chciałyby zmienić tą instalację
na mniej trującą nie maja takiej możliwości, ze względu na unormowania
prawne. A mianowicie, właściciele przez które działki przechodzi ta sieć
gazownicza muszą wyrazić zgodę na to, aby sąsiad z tego skorzystał. Takiej
zgody nie mogą uzyskać od wielu lat. Próbują obejść to różnymi sposobami.
Miasto również o tym wie, bo jest na ten temat bogata korespondencja. Biorąc
pod uwagę precedensy jakie w tym projekcie powstały, warto by uwzględnić
glos tych ludzi i rozważyć czy tego punktu nie wycofać dzisiaj a dołożyć
obszary, które są najbardziej zatrute w Kielcach i pomóc osobom, które chcą
i dysponują środkami aby z tego programu skorzystać. Dziękuję bardzo.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Energią pan Grzegorz Wnuk
Problem niskiej emisji pyłu 2,5,10 i benzo(a)pirenu to jest problem całego
miasta a nie jego określonych terenów Podkreślam, że do tej pory nie było
możliwości dofinansowania zadań na wymianę pieca i jeśli do tego
doprowadzimy, to cała konstrukcja w tym momencie zostanie wysadzona
w kosmos. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy Kielc nie mają możliwości
uzyskania dotacji na wymianie pieca na piec. Tak naprawdę zarówno NFOŚ
wymaga od miasta, żeby w mieście nie było możliwości nowych inwestycji
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związanych z kotłami na paliwo stałe. Myślimy o mieszkańcach, żeby ich nie
dyskryminować, ale i jednocześnie osiągnąć efekt ekologiczny. Dzisiaj miało
być podpisane porozumienie z PGNIG dotyczące współpracy miasta
z gazownictwem na temat szybkiej ścieżki dla mieszkańców, żeby mogli się
podłączać do gazu. To porozumienie zostało przeniesione na 30 października
w związku z tym, że PGN uznało, że ranga porozumienia jest tak ważna, że nie
będzie podpisywał to dyrektor oddziału regionalnego tylko przyjedzie prezes
PGN Obrót._To porozumienie ma na celu, aby wspólnie pracować nad poprawą
jakości powietrza w Kielcach. Wyszliśmy z taką inicjatywą, okazało się, że
zakład gazowniczy jest zainteresowany, ma plany, oczywiście są problemy
z sąsiadami w różnych przypadkach, dotyczy to też wszelkich innych inwestycji.
Chcę powiedzieć, że także w miesiącu październiku premier Morawiecki
podpisał rozporządzenie w sprawie produkcji pieców, które nie spełniają normy
piątej. W przyszłym roku nie będzie sprzedaży takich pieców na terenie całej
Polski. Problem niedługo sam się rozwiąże, przygotowany jest projekt
rozporządzenia dotyczący jakości paliwa. Bo problemem tak naprawdę jest
jakość paliwa, ludzie kupują to co jest najtańsze na rynku, na składzie
opałowym. Ekonomia przemawia za tym co jest najtańsze, nie ważne jest to, że
jest niekaloryczne i truje. Na dzień dzisiejszy kilka koncernów węglowych już
ogłosiło, że nie będą sprzedawać miału węglowego. Widać na składach opału,
że jest z tym problem. Inna sprawa, że miał i węgiel idzie w górę. Mogę
powiedzieć tak, możemy się nad tym tematem pochylić, natomiast
Kawetczyzna, Baranówek to prawie centrum miasta jest, a tu sieć gazowa jest.
Wprowadzenie zmiany w tym zakresie w danej dzielnicy spowoduje, że
powinniśmy centrum miasta dopuścić .Ponadto pewne nieruchomości też nie
mają możliwości podłączenia się do sieci, bo sąsiad się nie zgadza i pozwalamy
człowiekowi na zmianę opału na węgiel. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce Jan Gierada\
Pytałem na Komisji Gospodarki Komunalnej w poniedziałek Pana Dyrektora,
dowiedziałem się, że jedna z kotłowni opalana miałem, który mają nie
produkować. To trzeba zamknąć onkologię. Moje pytanie jest proste
(korzystając z tego, że jest Pan Dyrektor Góźdź) jaka szansa terminowa na
likwidację kotłowni i kiedy to miałoby nastąpić chodzi o likwidację kotłowni
przy szpitalu onkologicznym (bo ja piętnaście lat temu zlikwidowałem
kotłownię). Jaka jest szansa podłączenia szpitala onkologicznego i innych
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jednostek zdrowia do sieci miejskiej grzewczej. I kiedy by to ewentualnie
nastąpiło ?
Dyrektor Wydziału Zarządzania Energią pan Grzegorz Wnuk
Jest pewna różnica, ponieważ te kotłownie typu MPEC, KSM czy kotłownie
onkologii to nie są kotłownie zaliczające się do niskiej emisji. Ale tak to
prawda, z tego co wiem szpital onkologiczny prowadzi rozmowy w zakresie
podłączenia do sieci ciepłowniczej, rozmowy są prowadzone. W rozmowach
uczestniczy PGE, Elektrociepłownia Kielce nam nadzieję, że wynik tych
rozmów będzie pozytywny. Dużo zależy od szpitala tym bardziej, że szpital ma
możliwości techniczne .
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dopowiem, Pan Dyrektor Góźdź o tym wie, że trwają rozmowy między
zarządem Województwa a spółką PGE GIEK S.A.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1071/2017 z dnia 19
października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu
Ograniczania niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce".
Do pkt 8.18

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
„Geodetów" rondu w Kielcach.
Wszystkie uchwały mają pozytywną opinię Komisji Ładu Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami_oraz Komisji Kultury i Promocji Miastawłaściwej Komisji ds. nazewnictwa ulic. Pierwsza uchwała dotyczy nadania
rondu u zbiegu ulicy Warszawskiej i Sikorskiego nazwy Geodetów. Nazwa ta
związana jest z wnioskiem środowiska geodezyjnego. W Kielcach mamy jedno
z najstarszych oddziałów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Polsce. Od
dłuższego czasu zabiegali oni o to aby ulicę, albo inny obiekt, plac, nazwać
właśnie „Geodetów". W tej chwili pojawiła się taka propozycja, żeby właśnie
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tam. Myślę, że jest to dobre miejsce, środowisku temu należy się wyróżnienie,
ponieważ w naszym mieście mamy jeden z najlepszych jak nie najlepszy system
informacji przestrzennej. Środowisko to wniosło niebagatelny wkład w tą pracę.
Jest też drugi aspekt, który jest w uzasadnieniu, chodzi o uhonorowanie tego
/•
środowiska na obchody 70 - lecia Oddziału Świętokrzyskiego Geodetów.
Bardzo dziękuje i proszę o podjęcie uchwały.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy, chciałam powiedzieć, że jest to
bardzo dobry kierunek nazywania miejsc publicznych w mieście Kielce. Takie
nazwy wskazują na, raz - podkreślenie niezwykłości naszego miasta, a pragnę
powiedzieć, że jesteśmy jedynym miastem w Europie, które na swoim terenie
ma tyle rezerwatów geologicznych. Aby uzupełnić uzasadnienie tej uchwały
powiem Państwu jedną ważną rzecz ze względu na fakt, iż mamy takie
bogactwo geologiczne. Geologii nie tylko miasta, ale gmin ościennych to nie ma
studenta geologii, który by nie odbywał praktyk na terenie naszego regionu
i naszego miasta. Takie samo znaczenie, bardzo pozytywne miała sugestia
nazwy profesora Taylora tu z kolei wskazywaliśmy mieszkańcom ekonomistę
o światowej randze, którego warto poznać, z którego wiedzą po dziś dzień
zapoznają się studenci studiów inżynierskich i matematycznych. Dlatego, mogę
odważnie powiedzieć, że takie nazwy za trzydzieści lat nie będą budziły
kontrowersji. Jest to bardzo dobry kierunek, nie będziemy musieli zmieniać tych
nazw, one też w sposób szczególny pokazują niezwykłość Kielc. Tak więc,
dając na szali pewne rozmowy na temat innych nazw budzących mnóstwo
kontrowersji zarówno historycznych jak i merytorycznych, uważam, że taki
kierunek nazewnictwa i podkreślania tego czym Kielce powinny się szczycić
jest jak najbardziej słuszne. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Pani Radna Katarzyna myli, co ma wspólnego geologia z geodezją tego to nie
wiem, tyle mniej więcej co kinetyka z jakąś inną nazwą, ale nie będę mówił
z jaką. Nie widzę tu żadnej logiki, można tu tak nazwać ronda inżynierów
budowlanych, pielęgniarek, dentystów itd. Na pewno nie zagłosuję za tym
projektem, bo nie widzę tu żadnej logiki. Geodeta to jest zawód jak każdy inny.
Możemy nazwać to rondo politologów też zawód (Siejka będzie za tym na
pewno). Nie widzę żadnej logiki, że Kielce zyskają. Nic nie zyskają tylko
ośmieszenie.
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Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała (ad vocem)
Zgadzam się z nazwą politologów na przykład. Zgadzam się z innymi, które
w jakiś sposób honorują grupy środowiskowe i też w przypadku geodetów.
Padło z moich ust kilka propozycji, mogę je złożyć do komisji nazewnictwa,
będą do wyboru, będzie można nad nimi debatować. Chcę Państwu zwrócić
uwagę tylko na jedno - są nazwy, które czasowo nie będą budzić kontrowersji,
a my ostatnio na tych dwóch sesjach debatowaliśmy nad nazwami, które
te kontrowersje budzą i zapewne budzić jeszcze będą. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada
Nie widzę w tym, żadnej logiki bo takie nazewnictwa można nadawać tysiącom
różnych stowarzyszeń, zawodów itd., itd. Ulice najczęściej nazwane są
imieniem zasłużonych ludzi, niezależnie z jakiego ugrupowania są, a nie
nazywać zawodami geodetów, bo geodeci maja stowarzyszenie.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Pani Radna
Katarzyna pomyliła się, bo jesteśmy w punkcie nadania nazwy geodetów a Pani
wychwalała przez trzy minuty geologów. Geolodzy a geodeci to jest delikatna
różnica Dlatego bardzo Państwa proszę jeżeli już wypowiadamy się w jakieś
sprawie, abyśmy byli w temacie. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
Bardzo krótko, nie sądziłem, że ta nazwa wywoła taką dyskusję i tutaj kolega
Jan Gierada powiedział, że będą nas wyśmiewać itd. Zaproponował, też inną
ciekawą nazwę, ale te nazwy z którymi mamy do czynienia w tym roku, za
każdym razem wywoływały jakieś sensacje i były dla kogoś akceptowalne
tudzież nie. Może, żeby uspokoić tą dyskusje, która zaczyna się robić coraz
mocniejsza zacytuje wielkiego Polaka Jana Pawła II „nie lękajcie się iść pod
prąd". Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Panie Radny Machnicki nic nie proponowałem, mówiłem, że można dać inne
nazewnictwo. Nic nikomu nie proponuję
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Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała (ad vocem)
Do Radnego Burzawy, może moja wypowiedz była zbyt długa, zahaczyłam
0 szerokie tematy. Ci geodeci mają praktyki, to też są studia geologiczne.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Pan Przewodniczący, nie będę tego zgłaszać, aby skończyć tą dyskusję,
ale wykład Pani Katarzyny Zapały trzeba koniecznie wziąć i oprawić w ramki...
1 wtedy, kiedy Radna będzie roztrząsała wniosek Platformy Obywatelskiej
o nadanie imienia Panu Mazowieckiemu zacytować w całości. Dziękuję.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-20
Przeciw
— l
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1072/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie nadania nazwy „Geodetów" rondu
w Kielcach.

Do pkt. 8.19
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę
Kielce od Zakładu Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar"
S. A. udziałów w odrębnym od gruntu prawie własności budynków
wielomieszkaniowych, położonych w Kielcach: Nowy Świat 16A, Nowy Świat
18A, Nowy Świat 20A, Nowy Świat 22A, Nowy Świat 3 8A, Nowy Świat
46A,Nowy Świat 48A,Nowy Świat 50A, Pocieszki 10, Pocieszka 12, Gliniana l
oraz Gliniana 9.
Kolejna uchwala to przejęcie przez miasto od „Chemaru" lokali mieszkalnych,
f
mieszkań położonych w budynkach przy Nowym Świecie, Pocieszki i Glinianej
Jest to niecałe czterdzieści lokali, sprawa ciągnie się mniej więcej od siedmiu
lat. Tam pomysł był taki, abyśmy te lokale przejęli wcześniej, ale zgodnie
z przepisami mamy obowiązek podejść do tematu. Teraz nie jest tak, że miasto
musi je przejąć, ale ma obowiązek do tematu podejść, stąd obecność tej uchwały
na sesji. W tamtym czasie jeszcze „Chemar" musiał zaproponować
te mieszkania do nabycia (te, które zostały do nabycia tym lokatorom, którzy
tam jeszcze są), dlatego cała sprawa ciągnęła się przez dłuższy czas. Tych lokali
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było dużo więcej, zostało jeszcze ponad czterdzieści, to nie są jeszcze wszystkie,
kilka tam jeszcze zostanie. Dziękuje bardzo i proszę o podjęcie uchwały
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałem przy tej
okazji zapytać o mieszkania zakładowe, które są usytuowane przy ulicy
Tartacznej - chemarowskie, które w części zostały wykupione (z tego co wiem,
po obrysie tych budynków), natomiast część jest w dalszym ciągu w zasobie
chemarowskim. Czy one też wchodzą w przejecie ? i na ile jesteśmy w stanie
rozmawiać z „Chemarem" na temat nieruchomości gruntowych, które są
zagrodzone i nie są wykupione i są w tej chwili własnością Skarbu Państwa,
zarządzane przez Prezydenta ? (jest tam wieczyste użytkowanie na tym
ustanowione, jest to spory areał).
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk
To konkretnie chodzi o ulicę Traugutta i Tartaczną, pomysł na początku był
taki: te tereny o których wspomniał Pan Przewodniczący (trzeba doprecyzować)
te tereny wokół tych domków nie są zarządzane przez Prezydenta tylko
pozostała część przy „Chemarze" (po tym jak zostały te domki wydzielone, to
pozostały przy „Chemarze"). Siedem lat temu był pomysł, mieliśmy taki pomysł
wspólnie z „Chemarem", żeby te domki razem z tymi terenami przyległymi, bo
to jest tam dobrych kilka hektarów (tam są 2 czy nawet 3 hektary) żeby przejąć
ten teren. Mieszkańcom zaproponować inne lokale mieszkania a teren ten
przejąć, byłby naprawdę fajny teren inwestycyjny, nie ważne na co, czy na jakąś
działalność gospodarczą, czy na mieszkaniówkę, czy na osiedle TBS. Niestety,
to co Państwu wspomniałem, że „Chemar" musiał zaproponować do wykupu
lokale w blokach, niestety miało miejsce również w tamtej sytuacji. Nie
przyjęliśmy tego z entuzjazmem (takie są przepisy) i musieli przed propozycją
oferowania tego całego terenu, żebyśmy go przejęli (...) wówczas można było
to zrobić ze zobowiązania podatkowego (wtedy „Chemar" wobec Miasta miał
zobowiązania podatkowe, w tej chwili wobec Miasta praktycznie ich nie ma,
wszystko jest zapłacone). W skutek tego, że musieli zaoferować te lokale w tych
domkach do wykupu mieszkańcom, praktycznie prawie wszyscy z tego
skorzystali, zostało tylko trzy czy cztery lokale w tych domkach. Powstała taka
sytuacja, że po tym wykupie zostały „dziury w serze". Mamy teren, który jest
w użytkowaniu wieczystym „Chemaru" i powykupywane „dziury"- mówię
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o własnościówce. Powykupywane „dziury" takie działki na której stoją te domy.
Były propozycje od „Chemaru", żebyśmy przejęli tamten pozostały teren, który
jest wokół tych domków, czyli „ser" oprócz „dziur". Próbowaliśmy rozmawiać
z tymi właścicielami, którzy powykupowali te domki, bo chcieliśmy
zaproponować jakieś mieszkania nawet na zamianę, choćby w formie, żeby je
nawet kupić. To jest trudny temat, to są pracownicy „Chemaru" oni tam
mieszkają od wielu lat (nie wszyscy, ale znaczna większość, oni nie chcą się
tego pozbywać).Obecne przepisy takie są, jakie są, polegające na tym, że pod
działalność inwestycyjną nie można prowadzić wywłaszczeń. Pod tworzenie
terenów inwestycyjnych, to jest wielki mankament naszego prawa, ale póki co
tak jest i nic na to nie można poradzić. Niestety ten stan tak będzie trwał, szkoda
bo to naprawdę był teren, który można było w fajny sposób uporządkować. To
wszystko. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora (ad vocem)
Dziękuję Panu Przewodniczącemu za wszech obecną tolerancję na dzisiejszej
sesji, natomiast do kolegi Boguckiego to co pan Dyrektor powiedział to było
bardzo ciekawe i interesujące, to nie było w tym punkcie obrad i myślę,
że krytykując innych należałoby by być konsekwentnym i trzymać się swoich
słów a nie promować się tylko na krytykanctwie
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1073/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Kielce od Zakładu
Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar" S.A. udziałów
w odrębnym od gruntu prawie własności budynków wielomieszkaniowych,
położonych w Kielcach: Nowy Świat 16A, Nowy Świat 18A, Nowy Świat 20A,
Nowy Świat 22A, Nowy Świat 38A, Nowy Świat 46A,Nowy Świat 48A,Nowy
Świat 50A, Pocieszki 10, Pocieszka 12, Gliniana l oraz Gliniana 9.
Do pkt. 8. 20

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
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położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz.dz. nr 1802/2).
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Kolejne uchwały to będą praktycznie takie niewielkie nieruchomości na
poprawę dzierżawy, które przylegają do posesji mieszkaniowych, względnie
altany śmietnikowe, krótko uzasadnienia zwłaszcza, że wszystkie były obszernie
omawiane na Komisji. Powyższa uchwala dotyczy wydzierżawieniaprzedłużenia umowy pod altanę śmietnikową dla Wspólnoty przy ulicy
Jagiellońskiej 2.Dziękuj e bardzo.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1074/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz.dz. nrl 802/2).
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Do pkt. 8. 21
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego przy alei Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Kolejna uchwała przy ulicy Legionów, analogiczna sytuacja do powyższej.
Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Za
-19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1075/2017 z dnu 19
października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
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w Kielcach przy alei Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Do pkt. 8. 22

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego przy ulicy Jana Kiepury oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Kolejny projekt to wydzierżawienie przy domku jednorodzinnym dotyczy
znajdującego się przy domu ogrodu przydomowego. Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1076/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ulicy Jana Kiepury oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Do pkt. 8 23

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego przy ulicy Dąbroszczaków oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Tu analogiczna sytuacja jak w poprzedniej uchwale, domki jednorodzinne
i poprawa pod ogród przydomowy. Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak

45

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1077/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ulicy Dąbroszczaków oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt. 8 24
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego przy ulicy K.H. Kadena oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Podobna sytuacja przy ulicy Kadena, przy domku. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - l
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1078/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ulicy K. H. Kadena oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt. 8 25
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego przy ulicy Starowapiennikowej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Starowapiennikowa to trochę inna sytuacja, bo to jest długa dzierżawa na okres
30 lat, ale nieduża nieruchomość 66 m2, chodzi tutaj o to, że jest tu
wydzierżawienie nieruchomości pod kilka miejsc parkingowych dla posesji
przedsiębiorstwa
(takiego
bardzo
charakterystycznego
przy
ulicy
Wapiennikowej) w budynku, w którym jest sprzedaż farb (taka farba jest na
górze) i tutaj w skutek realizacji ulicy Wapiennikowej zostają oni odcięci od
swoich miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe są zabierane ZRIDEM.
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Z tyłu jest taki miejski kawałek (popularnie się mówi- gdzie cyganie mieszkają).
Od tej strony taki niewielki kawałek. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1079/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ulicy Starowapennikowej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt. 8 26
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego przy ulicy Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 522/3).
Ulica Piekoszowska to wracamy do tych drobnych spraw, jest to przedłużenie
pod istniejącym pawilonem handlowym. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1080/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 522/3).

Do pkt. 8 27
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
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położonego przy ulicy Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz.dz. nr 1701/6
Kolejny projekt to z kolei część terenu otaczającego budynek Wspólnoty
Mieszkaniowej pod obsługę budynku. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1081/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy(cz. dz. nr 1701/6)

Do pkt. 8 28
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego przy ul Oskara Kolberga.
Tutaj z kolei jest 344 m2, przedłużenie istniejącej dzierżawy pod postój maszyn,
pod działalność. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1082/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ul. Oskara Kolberga.

Do pkt. 8 29
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego przy ul Ludomira Różyckiego.
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Lubomira Różyckiego to jest kilka miejsc parkingowych o powierzchni 44 m2,
przedłużenie istniejącej umowy. Dziękuje bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1083/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Kielcach przy ul. Ludomira Różyckiego

Do pkt. 8 30
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Obicach gm. Morawica (dz. nr 399).
Tu pozwolę sobie jednym uzasadnieniem obie uchwały, bo dotyczą jednej
sprawy, czyli wydzierżawienia byłym właścicielom gruntów wykupionych pod
lotnisko z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na dalszy okres. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1084/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego
w Obicach gm. Morawica (dz.nr 399)

Do pkt. 8 31
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Grabowcu gm. Chmielnik (dz. nr 166/1, 171/1)
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
49

Dotyczy wydzierżawienia byłemu właścicielowi gruntów wykupionych pod
lotnisko z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na dalszy okres. Dziękuję bardzo.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1085/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w
Grabowcu gm. Chmielnik (dz. nr 166/1, 171/1)

Do pkt. 8 32
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta pan Artur Hajdarowicz
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, przedstawiam projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.
4.2 AL. JERZEGO SZAJNOWICZA - IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA,
UL. STAROROWIEJSKA. To są granice tego planu, ale tak naprawdę jest to
aktualizacja najstarszych planów związanych z zachodnia częścią Miasta,
istniejących planów będących w obrocie prawnym tak zwanego planu
Piekoszowska I, Piekoszowska II. Dwa lata temu Państwo uchwalili ku
zadowoleniu właścicieli działek inwestorów zmiany aktualizacyjne planu
Piekoszowska III najbardziej wysuniętego na zachód. To jest plansza
przeznaczenie w tych istniejących planach Piekoszowska I, Piekoszowska II.
Przystąpienie do tej aktualizacji jest zgodne z Wieloletnim Programem Planów
Miejscowych. Głównie nieaktualność tkwi w zasadach komunikacyjnych tego
obszaru. A przy okazji mamy też sporo wniosków, takich drobnych ludzkich
spraw - działek przy ulicy Piekoszowskiej i chcemy je załatwić, po to aby w tej
części Miasta (widać to gołym okiem) jest przedmiotem inwestowania kapitału
prywatnego, żeby mówiąc krótko to inwestowanie ułatwić. Dwa plany
Piekoszowska I i Piekoszowska II ten teren rozszerzyliśmy nieco o przedpola
osiedla Pod Dalnią (to jest ten kawałek), który został dołożony, tu jeszcze
fragment, który wynika z aktualnie zrealizowanych ustaleń drogowych, a to po
to aby ten teren na przedpolu osiedla zabezpieczyć, zarezerwować na
przyszłość, zabezpieczyć przed taką zabudową, która by była niedobra. Przed
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jakimiś dodatkowymi budynkami mieszkalnymi, czy handlowymi, ponieważ
jest to jedna z lokalizacji pożądanego w tym rejonie dużego parkingu. Wracając
do konsultacji społecznych, które się odbyły, to ta lokalizacja wywoływała
najmniej kontrowersji, wręcz przeciwnie mieszkańcy bez przerwy się dopytują
o ewentualną realizację. Te konsultacje będą powtórzone, wszystko przed nami,
podobnie jak Piekoszowska III, która została przyjęta z zadowoleniem
mieszkańców, z wyjątkiem jednego. Sądzę, że my to szybko i sprawnie zrobimy
za nowymi planami. Mamy też obowiązek aktualizacji starych, które mają
ponad 12 lat. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Projekt uchwały ma
rekomendacje Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLVII/1086/2017 z dnia 19
października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE ZACHÓD OBSZAR Y.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA - IWANOWA,
UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAQROWIEJSKA"
Do pkt. 9

Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Szanowni Radni i Panie Prezydencie mam dwie kwestie, które chciałbym aby
zostały potraktowane jako interpelacja ustna, pierwsza kwestia dotyczy
kapliczki na Dyminach. Sprawa powinna być Panu Prezydentowi znana,
dlatego, że w kwestii tej była obszerna korespondencja kierowana przez
organizacje kombatanckie, przez osoby represjonowane z prośbą o to aby miasto
pomogło w ratowaniu tego zabytku. Problem jest taki, ze parafia na której
terenie ta kapliczka się znajduje, nie jest w stanie sama tego wyremontować,
dodatkowo jest to obiekt z 1810 roku historycznie bardzo cenny, dla osób
zwracających się o to aby to miejsce zachować w dawnej świetności. Bardzo
bym prosił Pana Prezydenta o podjęcie działań i udzielenie pisemnej odpowiedzi
w jaki sposób można by było tą kapliczkę ewentualnie przy pomocy miasta
wprowadzić na listę zabytków i jakie miasto może ruchy wykonać aby to
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odremontować. Tym bardziej chciałbym zaznaczyć, że pod czas przebudowy
pasa drogi przebiegającego w pobliżu i budowy linii naziemnych, które się tam
znajdują ta kapliczka przy tych pracach została uszkodzona. Jeżeli chodzi
o poszycie dachowe, jest to dość istotne dla tych osób, są to osoby starsze,
należy się im od nas szacunek i myślę, że My jako Rada Miasta i Pan jako
Prezydent powinniśmy zrobić wszystko aby uszanować ich wolę .Bardzo
proszę, żeby potraktować jako ustną interpelację i proszę o odpowiedź. Drugi
temat już zasygnalizowałem1 wcześniej, przepraszam za burzenie porządku, ale
akurat pan Dyrektor Stępień informował, że nie będzie mógł zostać do końca,
przebywał na urlopie dlatego też zapytałem w trakcie jego przemówienia.
Chodzi o informację, która mnie zaniepokoiła na Komisji Rodziny, że MZD
planuje wycofać ryczałtową opłatę - te niebieskie naklejki, karnety od osób
niepełnosprawnych (chcę przypomnieć, że jest to kwota 10 zł rocznie) osoby
niepełnosprawne, które narzekają jak również Pan Prezydent powinien o tym
wiedzieć, (bo też jest na ten temat spora korespondencja) na niewystarczającą
ilość miejsc dla osób uprawnionych do parkowania w centrum w strefie nie
wnosząc dodatkowej opłaty. Jest to duże ułatwienie dla tych osób, tutaj do tej
interpelacji chcę dodać, że oznakowanie poziome jak również i pionowe miejsc
dla niepełnosprawnych, po prostu jest błędne, przykładem jest przy samym
Ratuszu miejsce parkingowe, które nie spełnia norm kolorystyki oznakowania
poziomego, po drugie jak wiemy w większości państw na świecie parkujemy za
znakiem, a parkowanie w odległości poniżej 10 metrów skrzyżowania jest
karane mandatem, nakładanym również przez Straż Miejską. W związku tym
bardzo bym prosił o szersze potraktowanie problemu osób niepełnosprawnych,
kontroli osób parkujących na miejscach dla niepełnosprawnych (bo tez takie
sygnały docierają). Prosiłbym Pana Prezydenta aby uruchomił swoje służby:
MZD i Straż Miejską i udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi na ten temat.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Rozumiem, że złoży Pan na piśmie te interpelacje , bo nie ma interpelacji ustnej.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo świeże zapytanie, bo
dotyczące tej dzisiejszej sesji a mianowicie punktu 23 dzisiejszego porządku
obrad. Dziś dostaliśmy do przegłosowania uchwałę dotyczącą dzierżawy
mieszczącej się przy ulicy Dąbroszczaków a z tego co pamiętam na lipcowej
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sesji Szanowna Rada podjęła decyzję o zmianie nazwy tej ulicy. Moje zapytanie
dotyczy tego, gdzie jest błąd i dlaczego jest ten błąd ? czy ta uchwała jest
ważna? Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Marianna Noworycka - Gniatkowska
Odpowiedź dla radnego Dawida Kędziory stanowisko w tej sprawie Komisja
Rodziny i Polityki Społecznej - poparła opinię Komisji Rewizyjnej, chodzi
0 uregulowania, chodzi o dzieci niepełnosprawne. Komisja stanowisko
wystosowała do Prezydenta Miasta. Dziękuję koledze, że jest rzecznikiem
naszej Komisji, ale czekamy na odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Chciałem tylko sprostować, że koleżanka Radna jako Przewodnicząca Komisji
powinna ze zrozumieniem wsłuchiwać się w to co inni Radni mówią
1 komunikują a sprawa, o której mówiłem nie miała nic wspólnego
ze stanowiskiem, na które się Pani powołuje. Stanowisko, o którym mówimy
dotyczyło jednego odosobnionego przypadku osoby niepełnosprawnej
z dzieckiem, która została ukarana. Sprawa o której mówię jest sprawa
systemowa, sęk w tym, że niepełnosprawni nie maja gdzie się zatrzymywać
w Kielcach, jak również w galeriach handlowych, gdzie jest strefa ruchu i tam
też obowiązują przepisy ogólne, gdzie Straż Miejska również może
interweniować, nie są egzekwowane przepisy, są źle oznaczone miejsca, jest ich
za mało a dodatkowo jeszcze w ramach oszczędności próbuje się zabrać opłatę
ryczałtową w postaci abonamentu rocznego tym osobom.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Myślę, że jest to tak ważny temat, że nie należy się spierać.

Do pkt. 10
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowne Koleżanki, Koledzy, sto
lat temu w 1917 roku społeczeństwo miasta Kielce na 200 rocznicę śmierci
Tadeusza Kościuszki ufundowało piękną płytę, która była wmurowana
w dzwonnicę katedralną. Los tej płyty to nie dzisiejsza treść. Chcę powiedzieć,
że sto lat później bardzo blado, albo w żadnym zakresie nie potrafiono znaleźć
tego, w jaki sposób dzisiejsze Kielce czczą tego wielkiego bohatera, nie poddaję
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tego krytyce. Jeśli ktoś z Państwa zapyta, co zrobiłeś ? to zainteresowanym
odpowiem. Jest mi przykro, że w uchwalonym „Roku Kościuszkowskim"
miasto Kielce (w którym Kościuszko przebywał), to sto lat temu Kielczanie
umieli to uczcić. W ostatnią niedzielę nie widziałem takiej inicjatywy. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk
Chciałem lobbować, otrzymali Państwo pismo od organizatora turnieju trójek
piłkarskich z prośbą o wsparcie tego turnieju (w turnieju będzie brało udział
mnóstwo
dzieci
w
różnych
kategoriach
wiekowych).
Prośba
do Przewodniczącego Komisji Sportu o ufundowanie pucharu i nagród, prośba
też do innych Radnych o wsparcie.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Koza
Podjąłem decyzję, że wesprę młodzież biorącą udział w tym turnieju.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada (ad vocem)
Do radnego Krzysia, każdy Radny dostał na piśmie, każdy wie co ma robić.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Przypominam Państwu, że kolejna sesja odbędzie się w dniu 16 listopada
Do pkt. 11

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLVII Sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 19 października 2017 r..
Protokołowała
ElżMew Pytel

Przewodniczący Rady^Miasta Kielce
Dariusz Kozak

