Protokół Nr XXXVII/2017
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 16 lutego 2017, w godz. 8.00 - 10.30
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 23 radnych.
Nieobecni :radny Dawid Kędziora,
radna Joanna Winiarska.
Do pkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram XXXVII Sesję Rady Miasta Kielce w dniu 16 lutego 2017 roku.
Witam Panie i Panów Radnych, witani 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. Witamy Pana
Senatora Krzysztofa Słonia. 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 8 lutego 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 o wprowadzenie zmian do porządku obrad dzisiejszej Sesji,
a mianowicie Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie do porządku obrad:
1) projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
Zakład Pielęgnacyjne — Opiekuńczy w Kielcach,
2) autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045,
3) 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 Radzie wnioski o wprowadzenie zmian
do porządku obrad dzisiejszej Sesji.
I Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjne Opiekuńczy w Kielcach,

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Kielcach,
II Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045.

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 Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045.
III Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2017 rok.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- 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 poddam pod głosowanie porządek
uwzględniający zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie:
Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad, uwzględniający zmiany.
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się 26 stycznia
2017 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Sprawozdanie za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez miasto Kielce.
7. Podjęcie uchwał:
1)
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2017 - 2040 ( z autopoprawką);
2)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce
na 2017 rok ( z autopoprawką);
3)
w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego w Kielcach;
4)
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
w Kielcach;

5)

8.
9.

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały nr X/l68/2003 Rady
Miejskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2003r :
6)
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
7)
w sprawie projektu dostosowania sieci do szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego:
8)
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka
z o.o. w Kielcach ;
9)
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy
ul. Tatrzańskiej(dz.579/17);
10) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy
ul. Tatrzańskiej(dz.579/19);
11) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Żytniej;
12) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Grochowej;
13) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty
rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą
własność gminy Kielce;
14) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład
Pielęgnacyjno -Opiekuńczy w Kielcach;
15) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego
Akademii Przedsiębiorczości z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach
pod nazwą „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości";
16) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego
Miejskiego
Urzędu Pracy w Kielcach
z Akademią
Przedsiębiorczości pod nazwą „Idealny pakiet";
17) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu
Okręgowego w Kielcach.
Interpelacje i zapytania Radnych.
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 26 stycznia 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 26 stycznia 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 26 stycznia 2017 roku.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
1. Dziękuję radnym: Mariannie Noworyckiej - Gniatkowskiej, Władysławowi
Burzawie oraz Piotrowi Kisielowi za honorową asystę sztandaru Rady Miasta
Kielce w dniu 12 lutego br. podczas uroczystości 75 rocznicy przemianowania
Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.
2. Informuję, że interpelacje między sesjami złożyli Radni:
- Agata Woj da,
- Tadeusz Kozior.
Do pkt 5

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
26 stycznia 2017 r. wydałem:

I.

21 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017
i _ Nr 28/2017, Nr 42/2017,

2. zmiany

zbiorczego

zestawienia

planów

finansowych

dochodów

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 rok
_ Nr 26/2017, Nr 29/2017, Nr 43/2017

3. wykonywania

5

obowiązków

związanych

z

rozliczaniem

podatku

od towarów i usług w miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy
Kielce- Nr44/2017 ,
4. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Kielce
w2017roku- N r 2 5 / 2 0 1 7 ,
5. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym

i innym podmiotom oraz powołania

Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - Nr31/2017ł
6. powołania członków Miejskiej
_ Nr 35/2017

Rady Rynku Pracy w Kielcach

?

7. ustalenia średniego

miesięcznego

kosztu

utrzymania mieszkańca

w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2017 roku
_ Nr 37/2017

»

8. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) powołania interdyscyplinarnego zespołu do współpracy z Ministrem
Środowiska oraz z wykonawcą projektu pozakonkursowego pt.
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast
powyżej 100 tyś. mieszkańców" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Nr27/2017,
b) przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce
Nr 30/2017

c) ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kielcach - Nr 36/2017,
9. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Wapiennikowej
10. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) Jagiellońskiej (wg. ewidencji przy ul. Lecha) -Nr24/2017,
b) Świerkowej -Nr33/2017,
c) Artura Grottgera -Nr34/2017,
d) Króla Bolesława Chrobrego - Nr 38/2017,
e)Hożej- Nr40/2017 ,
oraz
u zbiegu ul. Miodowej i ul. Klonowej (wg. ewidencji gruntów
przy ul. Marszałkowskiej) -Nr39/2017

i przy alei Na Stadion -Nr41/2017,
II. 10 decyzji i 2 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 15 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki.
Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie ,Szanowni Państwo. Panie
Prezydencie, na początku tego tygodnia dokonał Pan poważnych zmian, dużych
zmian w jednej z miejskich spółek, bo z Rady Nadzorczej Spółki „Korona"
odwołany został pan Kamil Suchański. Jak wynika z doniesień medialnych, albo
już powołany, albo dopiero powołany, ma być pracownik bezpośrednio podległy
Panu służbowo. Przypomnę jak ponad rok temu to już było, jak zawarliśmy taką
umowę dżentelmeńską, pomiędzy Prezydentem Miasta Kielce a Radą Miasta
Kielce, a dotyczyła ona otwarcia się tak naprawdę spółki „Korona", poprzez

wprowadzenie do Rady Nadzorczej( można powiedzieć) jakiegoś czynnika
społecznego , z osób rekomendowanych nie tylko przez Pana ,ale i przez
radnych, wybrał Pan wtedy z pośród trzech kandydatur jedną osobę, właśnie
pana Kamila Suchańskiego, uzasadniając głęboko dlaczego. Wtedy zapewne
nie tylko ja odbieraliśmy tą zmianę w Radzie Nadzorczej jako przejaw
faktycznej troski o zwiększenie transparentności działań tej spółki , budowania
zaufania społecznego, ale także w gronie nas jako radnych w stosunku do spółki.
To chyba ma duże znaczenie biorąc pod uwagę ,że co jakiś czas zwraca się Pan
do Rady Miasta o zastrzyk finansowy i pomoc dla spółki „Korona", zwłaszcza
był to jak uważam krok w dobrą stronę. Nie chcę stawać tutaj w roli adwokata
konkretnie pana Kamila Suchańskiego, ale chcę się odnieść w ogóle ,właśnie
do tej sytuacji w sprawie odwołania i jakby zerwania tej umowy .Mam
świadomość, że jest to kompetencja całkowicie należąca do Prezydenta Miasta
i mógł Pan to zrobić .Zerwanie tej umowy ,a tak odbieram to co się stało
w poniedziałek, o czym została w poniedziałek opinia publiczna poinformowana
-jest zerwaniem tej umowy, jest krokiem tak naprawdę wstecz i chyba
powrotem do tych standardów gorszych ,które były i obowiązywały w dyskusji
na temat spółki „Korona" przed zmianami w tej Radzie Nadzorczej Jak to się
odbije na wynikach spółki to się okaże. Ja na pewno, zapewne część opinii
publicznej walałaby, żeby jednak w tej Radzie Nadzorczej była jedna osoba
spoza, tak naprawdę zamkniętego kręgu Pana najbardziej zaufanych ludzi,
czy wręcz bezpośrednio podległych służbowo. Przy tej okazji jeszcze jedna
sprawa wyszła, która według mnie wymaga też uwagi (a donosił między innymi
0 tym portal scyzoryk) , ale też przewijało się w Pana wystąpieniu podczas
konferencji prasowej, gdzie padły słowa, gdzie do tej sprawy została wynajęta
jedna z większych kancelarii (tu gdzieś na portalu podają konkretne nazwy tych
kancelarii jaka mogła być) Natomiast w kontekście zatrudnienia przez Urząd
Miasta wykwalifikowanych radców prawnych, transparentności tak naprawdę
instytucji publicznych w wydatkowania tych pieniędzy, dokonywanie takich
zleceń ( jeżeli faktycznie tak jest ). Dlatego o to się pytam ,w tej sprawie
złożyłem deklarację wymagałoby grubego uzasadnienia ,żeby jedną
z najlepszych w Polsce kancelarii wynajmować do jakiejś tam sprawy
1 zastanawiam się jak to wygląda w innych kwestiach, nie tylko dotyczących
tej kwestii związanej z panem Kamilem Suchańskim ,ale być może innych ,
czy miasto korzysta również z zewnętrznych usług prawniczych?. Dziękuję

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Co motywów odwołania pana Kamila Suchańskiego nie będę mówił, wszyscy
pewnie wiecie, media szeroko to komentowały. Umowa o której Pan mówi - nie
przypominam sobie, żeby to miało charakter umowy .Oczywiście ,przyjąłem
takie rozwiązanie jako pewien dobry pomysł ,on się niestety nie sprawdził.
Jeżeli chodzi o kancelarię, której zleciliśmy wydanie opinii - ona nie dotyczyła
bezpośrednio pana Kamila Suchańskiego, a pośrednio. A tak naprawdę, to celem
działalności jednej z instytucji państwowych okazało się, że miało to głęboki
sens, że w ocenie tej o to kancelarii zostało popełnione przestępstwo przeciwko
Miastu. I tu wiarygodność - myślę , nie zależy od wiarygodności naszych
prawników, bo ja mam zaufanie do nich, ale pewnego obiektywizmu, który w
tym przypadku musiał być. Sprawy są aktualnie w prokuraturze. Myślę, że ta
decyzja, którą wtedy podjąłem o zleceniu tego na zewnątrz była absolutnie
słuszna.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję państwa Radnych, że na stronie dla radnych w odpowiednim czasie
i trybie zostało opublikowane Sprawozdanie za rok 2016 z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Kielce.

Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania?
Nie widzę, w związku z czym uznaję, że Rada Miasta Kielce przyjęła
do wiadomości przedstawione sprawozdanie.
Do pkt 7
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych
Komisji oraz informacjami Przewodniczących tych Komisji wszystkie projekty
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały opinię.
Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania
tych projektów proszę, aby przed głosowaniem wpisali się na listę mówców
w odpowiednim punkcie porządku obrad.

Do pkt 7.1-2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę Pana Dyrektora Wojciecha Dudzica o łączną rekomendację projektów
uchwał:
I.
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2017 - 2045;
II.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce
na 2017 rok;
z autopoprawkami:
Dyrektor Wydziału Budżetu pan Wojciech Dudzie
Dzień Dobry Państwu, przedmiotowy projekt uchwały zmieniający budżet na
bieżący rok powoduje zwiększenie planu dochodu budżetu miasta o łączną
kwotę 834 806zł, z tego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.391
382 zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 556 576 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o łączną kwotę 2.355 572 zł,
w tym plan wydatków bieżących o kwotę 2 184 965 zł oraz plan wydatków
majątkowych o kwotę 170607 zł. Zwiększa się plan przychodów o kwotę
l 520 766 zł. Przedmiotowy projekt przewiduje zmiany w inwestycjach
rocznych w bieżącym roku, dokonuje zmian w limitach wydatków
na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz dokonuje się
zmian w dotacjach podmiotowych i celowych przedmiotowej uchwały.
Przypominam, że deficyt Miasta wynosi 134.563 164 zł, który zostanie pokryty
min z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz z wolnych
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Miasta. We wtorek Pan Prezydent wniósł autopoprawkę związana jest z uchwałą
w sprawie utworzenia Zakładu Pielęgnacyjne - Opiekuńczego a dotyczy
przeniesienia kwoty 250 tyś zł z zadania pod nazwą „Modernizacja
pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana
i Marysieńki Sobieskich w Kielcach z przeznaczeniem na adaptacje
i wyposażenie pomieszczeń tego zakładu Opiekuńczego. Jeszcze taka wzmianka
techniczna na str. 6 uzasadnienia wkradł się błąd techniczny sprawa dotyczy
zadania Orlik 2012 przy Toporowskiego napisaliśmy błędnie ,że sprawa będzie
do realizacji w 2016 roku- wiadomo, że mamy 2017, także powinno być
realizacja w 2017 roku. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę
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o uchwalenie wszystkich przytoczonych zmian zarówno w uchwale w sprawie
uchwalenia budżetu na 2017 jak i w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2017 - 2045. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Toporowskiego czyli aktualnie Marszałkowska 96,ale o tym też jest mowa
w uzasadnieniu.
Innych uwag nie zgłoszono.
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 XXXVII/774 /2017 z dnia 16 lutego
2017 r. zmieniającą 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
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/775/2017 z dnia 16 lutego
2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce
na 2017 rok.

Do pkt 7.3 - 5
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce pan Andrzej Sygut
Panie Przewodniczący ,Panie, Panowie Radni , jeśli Państwo pozwolą
to przedstawię trzy pierwsze projekty uchwał, ponieważ są one identyczne, są to
uchwały, które mają charakter porządkowy i dotyczą likwidacji szkół ,których
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nie ma. Proszę nie odnosić do analogi z dzisiejszych gazet .tych szkół od kilku
lat nie ma, w tym sensie ,że nie było tam naboru ,nikt się do nich nie zgłaszał
to raz, a dwa ,że tych szkół w obecnej strukturze, w obecnym ustroju
oświatowym już nie ma. Stąd prośba o podjęcie tych trzech uchwał.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Projekty uchwał poddano pod głosowanie:
I Głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach.

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/776/2017 z dnia 16 lutego
2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego w Kielcach.
II.Głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 5 w Kielcach

Za
-23
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/777/2017 z dnia 16 lutego
2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
w Kielcach.
III.Głosowanie projektu uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały
nr X/l68/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2003r :

Za

-23

Przeciw

- brak

Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/778/2017 z dnia 16 lutego
2017 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały nr X/168/2003 Rady
Miejskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2003r
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Do pkt 7.6
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce pan Andrzej Sygut
Panie, Panowie Radni proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, projekt tej uchwały był konsultowany z rodzicami, nauczycielami,
był też przedmiotem trzech posiedzeń Komisji Edukacji i uzyskał pozytywną
opinię. Dotyczy to dostosowania obecnej sieci szkolnictwa do sieci szkół i do
ustroju szkolnego zawartego w ustawie oświatowej obecnie obowiązującej. Stąd
prośba o przyjęcie jej przez Wysoką Radę.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jacek Wołowiec
Pani Przewodniczący ,Panie Prezydencie parę uwag. Rzeczywiście projekt
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego - moim zdaniem, ale również zdaniem Komisji na ten moment-jest
przygotowany właściwie, nie budzi bowiem żadnych, albo większych
sprzeciwów społecznych. Szanowni Państwo, musimy mieć świadomość,
członkowie Komisji mają taką świadomość, że jest to dopiero początek
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i ten proces będzie trwał
kilka lat. A takim wydarzeniem kluczowym będzie rok szkolny 2019/20120 gdy
do szkół ponadpodstawowych trafią dwa roczniki uczniów, dlatego Szanowni
Państwo, Miasto musi odpowiednio przygotować się do tego wydarzenia
a przede wszystkim odpowiednio przygotować strukturę oświatową, żeby
sprostać tym wymaganiom. Dlatego będzie konieczność, uczulam wszystkich
radnych, członkowie Komisji Oświatowej dobrze o tym wiedzą ,ale wiedza
pozostałych członków może być zdecydowanie mniejsza. Do tego czasu moim
zdaniem, należy wybudować dwie sale gimnastyczne przy dwóch liceach.
Na sesji budżetowej przyjęliśmy w budżecie - znalazły się środki
na sporządzenie dokumentacji dot. wybudowania dwóch sal gimnastycznych
przy Liceum Żeromskiego i Norwida .Moim zdaniem do roku 2019/2020 te sale
powinny być wybudowane.(zazwyczaj gdy buduje się takie sale gimnastyczne
to dobudowuje się również sale lekcyjne, a wybudowanie tych sal dawałoby
gwarancję, że do tych liceów można przyjąć większa liczbę uczniów). Wydaje
się ,że koniecznym takim krokiem powinno być wybudowanie szkoły
podstawowej na Dąbrowie .bo wybudowanie tej szkoły spowodowałoby ,
że do tej szkoły trafiliby uczniowie ze Szkół Podstawowych Nr 33 i 27.
Co jednocześnie spowodowałoby ,że Liceum Ściegiennego miałoby możliwości
pozyskania wolnych sal gimnastycznych ,które znajdują się w Szkole Nr 27 ,
bo jak Państwo wiecie, siedziba Liceum znajduje się w budynku Szkoły
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Podstawowej Nr 27.Trzecia rzecz, moim zdaniem bardzo ważna to zwiększenie
wydatków majątkowych w obszarze edukacji do poziomu 10%,do tej pory
zazwyczaj te wydatki majątkowe były na poziomie 5 %.Wydaje się ,że jeśli
te kroki by zostały zrealizowane do tej daty, o której mówiłem wcześniej
to nasza oświata, edukacja spełniłaby - byłaby przygotowana na te wyzwania,
które czekają na nas w kolejnych latach. Musimy o tym pamiętać, bo Szanowni
Państwo, wszystkim nam zależy na jakości edukacji. A o jakości edukacji nie
decyduje tylko praca nauczyciela - ma wpływ wiele czynników, również
infrastruktura . Wyzwania duże przed nami - musimy te wyzwania podjąć.
Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałbym wesprzeć kolegę radnego w tym
zakresie ,w którym mówił o pozyskaniu pieniędzy na skutki wprowadzania tych
zmian, tej reformy edukacji, którą zaproponował rząd .W budżecie państwa
są pieniądze na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wprowadzaniem
nowej sieci szkół. Przy okazji, jeżeli mówimy o konieczności wybudowania
szkoły, czy też zmodernizowania celem wprowadzenia tej sieci, którą Państwo
proponują w tej chwili do uchwalenia, to jest dobra okazja, żeby sięgnąć
po pieniądze budżetowe. Dziękuje bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Przychylając się do tych postulatów obydwóch moich przedmówców - pragnę
też dodać i podziękować obecnemu tutaj Wiceprezydentowi Andrzejowi
Sygutowi za podjęcie się tych trudnych spotkań na obydwu tych osiedlach.
Brałem udział w tych spotkaniach na Bocianku i na Słonecznym Wzgórzu,
to nie były łatwe spotkania - w grę wchodziła likwidacja jednej ze szkół
podstawowych, dlatego te podziękowania należą się za to ,że te spotkania
odbyły się ,ale za to też ,że te postulaty rodziców zostały wysłuchane oraz,
że te dwie szkoły będą mogły funkcjonować. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Pozwolę sobie dodać, że nie chodziło o żadną likwidację ,tylko o ewentualne
przesunięcie ( ale jak wiemy tego nie będzie).
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
Za
-22
Przeciw
brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIV/779/2017 z dnia 16 lutego
2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Do pkt 7.7
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce pan Andrzej Sygut
Projekt uchwały w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego - jest
konsekwencją przyjętych rozwiązań ustawowych, dotyczy ona głównie
szkolnictwa zawodowego tak zwanych szkół branżowych ,wprowadzamy
te zmiany w naszym systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego obecnego
a w przyszłości ponadpodstawowego. Ta uchwała na ten moment - jak
tu Państwo Radni mówili jest pierwszym krokiem w przebudowie całego
systemu szkolnego w Kielcach. Następnie etapy będą w następnych latach,
zdecydowaliśmy się przy Państwa akceptacji na taki ewolucyjny, stopniowy
charakter zmian, przede wszystkim, aby ten proces nie wymknął się spod
kontroli i nie przybrał jakiegoś żywiołowego charakteru. Zwłaszcza jeżeli
chodzi o problemy pracownicze ,nauczycielstwa. Dziękuje bardzo;.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego:
Za
-22
Przeciw
brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIV/780/2017 z dnia 16 lutego
2017 roku uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.

Do pkt 7.8
Dyrektor Wydziału Zarządzania
Należnościami
pani Małgorzata
Zwierzchowska zarekomendowała projekt uchwały w sprawie wniesienia
15

wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni
i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach .
W przypadku podjęcia przez Radę Miasta przedmiotowego projektu uchwały
zwiększy się majątek Miasta jako jedynego wspólnika Spółki i w zamian
za wkład o wartości 52 785,77 zł ,.miasto Kielce obejmie 105 udziałów
o wartości 500 zł każdy. Nadwyżka zostanie przelana na kapitał zapasowy
spółki i po podwyższeniu kapitału spółki - będzie on wynosił 36 817 tyś zł.
Dziękuję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/781/2017 z dnia 16 lutego
2017 roku w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.
w Kielcach .

Do pkt 7.9
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej(dz.579717).
Projekt uchwały dotyczy sprzedaży nieruchomości przy ulicy Tatrzańskiej, jest
to sprzedaż na poprawę jest tu załącznik graficzny - jest to mała działka między
drogą. .Bardzo proszę o podjęcie.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie
Za
Przeciw
Wstrzymało się

- 22
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/782/2017 z dniało lutego
2017 roku. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy
ul. Tatrzańskiej (dz. 519117).
Do pkt 7.10
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej(dz.579/19).
Kolejna uchwala jest identyczna ,tylko inna nieruchomość, inny numer działki.
Bardzo proszę o podjęcie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
—22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/783/2017 z dnia 16 lutego
2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy
ul. Tatrzańskiej (dz. 5 79719).
Do pkt 7.11
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Żytniej.
Kolejna uchwała jest to nieruchomość przy ulicy Żytniej jest to jeden z tych
pawilonów, które stoją między halą a przystankami. Jest to przedłużenie
istniejącej umowy dzierżawy. Dziękuję bardzo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

Za

-22
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Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXVII/784/2017 z dnia 16 lutego 2017
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Żytniej.
Do pkt 7.12
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Grochowej.
Kolejny projekt to malutki kawałek piętnastometrowy pod jednym z garaży
na ulicy Grochowej. Jest to również przedłużenie istniejącej umowy dzierżawy.
Dziękuję.

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXVII/785/2017 z dnia 16 lutego
2017roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Grochowej.
Do pkt 7.13
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od
opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością stanowiąca własność gminy Kielce.
Jest to bonifikata z tytułu opłaty pod rocznego zarządu .To też znany
mechanizm budżetowy, żeby nie przedkładać z kieszeni do kieszeni ,dotyczy
trwałego zarządu MOPR-u, czyli miejskiej jednostki budżetowej. W związku
z tym, żeby tych pieniędzy miedzy rachunkami nie mnożyć ,to na tyle na ile
się da chcemy to ograniczyć, bo niestety nie da się w świetle przepisów tej
opłaty w ogóle nie wnosić, co było by oczywiście najrozsądniejsze, ale tak to
chociaż 90% bonifikaty żeby nie robić zamieszania Dziękuje bardzo.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXVII/786/2017 z dnia 16 lutego 2017
roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiąca własność gminy Kielce.

Do pkt 7.14
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę o rekomendację projektu uchwały wprowadzonej dziś do porządku obrad
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjne Opiekuńczy w Kielcach.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pan Marek
Scelina zarekomendował projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Kielcach.
Panie Przewodniczący ,Szanowni Państwo, wnosimy o podjęcie uchwały
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Kielcach jest to odpowiedz na wielki problem społeczny
wynikający z tego ,że jako społeczność miasta bardzo się starzejemy W tej
chwili jest tak, że posiadamy wystarczającą ilość miejsc w domach pomocy
społecznej Natomiast w Kielcach funkcjonuje zaledwie jeden Zakład
opiekuńczo leczniczy to jest zakład przy ulicy Wesołej, który absolutnie
nie wystarcza do tego ,żeby zapewnić pomoc i opiekę tym osobom starszym
i niepełnosprawnym ,którym po zakończeniu terapii ,kuracji w szpitalach nie są
w takim stanie zdrowia, aby móc powrócić do samodzielności we własnych
domach .W tej chwili ludzie tacy są kierowani(ale wyłącznie z konieczności )
do domów pomocy społecznej a te domy nie są przystosowane do wymogów
takich osób .Ponadto też takie łączenie funkcji mieszkalnej dla osób starszych,
ale pełnosprawnych z taką działalnością interwencyjną nie przynosi niczego
dobrego ,ani jednym ani drugim. W związku z tym, że stworzyła się możliwość
sfinansowania funkcjonowania takiego Zakładu, takiej instytucji przez
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Narodowy Fundusz Zdrowia, po konsultacjach z zarządzającymi Narodowym
Funduszem Zdrowia - osiągnęliśmy taką sytuację ,że on ogłosił konkurs na
prowadzenie takiej placówki. Przystąpiliśmy bardzo szybko do prac
organizacyjnych i modernizacyjnych części domu Pomocy Społecznej przy
ulicy Sobieskiego - gdyż właśnie ten dom chcemy przeznaczyć na siedzibę
Zakładu Pielęgnacyjne- Opiekuńczego .Biorąc pod uwagę te argumenty proszę
o przyjęcie uchwały
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, mam jedną wątpliwość ,
nie zauważyłem tego wcześniej i przypomniałem sobie ,że trzeba to sprawdzić.
W projekcie uchwały jeżeli się powołuje jednostkę budżetową powinno być
odniesienie do składników majątkowych, którym się wyposaża taką jednostkę.
Tu żadnego odniesienia nie widzę, w związku z tym chciałbym, żebyście
Państwo zastanowili nad tym. Dziękuję bardzo.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pan Marek
Scelina
Proponuję ,może tak, jeżeli jest to niezbędne - wprowadzilibyśmy poprawkę
do tej uchwały na kolejnej sesji .Natomiast bardzo proszę o jej przyjęcie ,
ze względu na pilny tryb prac, nie możemy pewnych terminów przekraczać,
proszę jednak o przyjęcie jej w tej formie.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Jestem jak najbardziej za tym ,żeby wprowadzić to i przegłosować w dniu
dzisiejszym .Natomiast to jest kolejny raz, kiedy jednostka budżetowa
jest powoływana i odniesienia do majątku nie ma. Powiedział bym tak, że to jest
wymóg ustawy o finansach publicznych, proponuję jednak, żeby zrobić przerwę
5 lub 10 minut i uzupełnić to o dwa trzy zdania w odniesienia do majątku .
Bo tak to jest uchwalone z wadą prawną i jak już o tym mówimy głośno to jak
już pójdzie do Wojewody ,to Wojewoda z mocy ustawy cofnie uchwałę.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Ogłaszam 15 minut przerwy.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wznawiam obrady dzisiejszej sesji. Proszę o zabranie głosu pana Marka Scelinę
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pan Marek
Scelina
Tekst ,który proponujemy jako autopoprawkę brzmi następująco: autopoprawka
Prezydenta Miasta Kielc z dnia 16 lutego 2017 roku do projektu uchwały Rady
Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład
Pielęgnacyjne - Opiekuńczy w Kielcach. W projekcie Rady Miasta dokonuje się
zmiany w podstawie prawnej dodaje się art.l l,art. 12 ust. l pkt 2, ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ,po §4 dopisuje się § 4a
o następującym brzmieniu „§4a. środki trwale i pozostałe środki niezbędne do
realizacji zadań statutowych zostaną wydzielone z majątku Domu Pomocy
Społecznej im Jana i Marysieńki Sobieskiej w Kielcach, ul. Króla Jana III
Sobieskiego".
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Prezydencie, Wysoka Rado, dziękuje za to sprostowanie z jednej strony ,
a z drugiej strony podpowiadani proceduralnie ,że autopoprawka powinna
być wprowadzona do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec tego przegłosujemy wprowadzenie tej autopoprawki do porządku obrad.
Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki
Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lutego 2017 roku do projektu uchwały
Nr .. 72017 Rady Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
o nazwie Zakład Pielęgnacyjne - Opiekuńczy w Kielcach.

Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
autopoprawki Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lutego 2017 roku do projektu
uchwały Ne

72017 Rady Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki

budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjne - Opiekuńczy w Kielcach.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Głosowanie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach wraz z autopoprawką.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Głosowanie.
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/787/2017 z dnia 16 lutego
2017 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład
Pielęgnacyjne -Opiekuńczy w Kielcach.
Do pkt 7.15
Zastępca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy pan Marek Hadała
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektu partnerskiego Akademii Przedsiębiorczości z Miejskim Urzędem Pracy
w Kielcach pod nazwą „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości".
Panie Przewodniczący ,Szanowni Państwo, projekt uchwały „Kreator
Przedsiębiorczości" w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
partnerskiego Akademii Przedsiębiorczości
w Starachowicach razem
z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach pod nazwą „Kielecki Kreator
Przedsiębiorczości" - uchwała jest potrzebna do tego, żeby podpisać umowę
na dofinansowanie tego projektu z instytucją pośredniczącą drugiego stopnia
w tym wypadku Wojewódzkim Urzędem Pracy. Jest to projekt konkursowy,
który został złożony w partnerstwie i będzie realizowany z pieniędzy
zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wnoszę o przyjęcie tej uchwały
i jeszcze dla wyjaśnienia dodam, że są to pieniądze na rozpoczynanie
działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Głosowanie.
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
- brak
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Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXVII/788/2017 z dnia 16 lutego 2017
roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego
Akademii Przedsiębiorczości z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach pod nazwą
„Kielecki Kreator Przedsiębiorczości".

Do pkt 7.16
Zastępca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy pan Marek Hadała
zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu partnerskiego Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach
Akademią Przedsiębiorczości pod nazwą „Idealny pakiet".
Podobna uchwała ,formalnie taka sama dotycząca innego projektu .Projekt się
nazywa „Idealny Pakiet" jest też projektem partnerskim Miejskiego Urzędu
Pracy w Kielcach
i Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach,
też finansowany z pieniędzy z integrowanych inwestycji terytorialnych - czyli
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego.
Dotyczy aktywizacji 300 osób powyżej 30 roku życia w formie staży,
subsydiowanego zatrudnienia, szkoleń oraz przyznawania pieniędzy
na rozpoczynanie działalności gospodarczych, tu jest wartość projektu 4.5
miliona złotych, tamten był o wartości 8 milionów. Wnoszę o przyjęcie
tej uchwały przez Radę.

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.
Za
-22
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXVII/789/2017 z dnia 16 lutego 2017
roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego
Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach Akademią Przedsiębiorczości pod nazwą
„Idealny pakiet".
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Do pkt 7.17
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak zarekomendował
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu
Okręgowego w Kielcach.
Przedstawię projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
ławnika Sądu Okręgowego w Kielcach. Paragraf l brzmi : „Rada Miasta Kielce
stwierdza wygaśnięcie mandatu ławnika Sądu Okręgowego w Kielcach Pani
Elżbiety Pietszczyk, wybranej uchwałą Nr XV/276/2015 z dnia 29 października
2015 roku w sprawie wyboru ławników do sadów powszechnych działających
na terenie miasta Kielce na kadencje 2016 -2019 ,w związku z prawomocnym
skazaniem wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach". W § 2 „Uchwała podlega
niezwłocznemu przekazaniu prezesowi Sądu Okręgowego w Kielcach". W § 3
„Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce".
W § 4 „Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie.

Za
-21
Przeciw
- brak
Wstrzymało się - brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/790/2016 z dnia 16 lutego
2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu
Okręgowego w Kielcach.

Do pkt 8
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący mam dwie interpelacje ,ale tylko jedną
chciałam wygłosić a jedną złożę do protokołu. Interpelacja jest tak naprawdę
próbą zwrócenia uwagi na problem, który może czekać Kielce ,bo dotyka inne
samorządy, mam nadzieję ,że też zainspiruje do podjęcia innych działań.
Związane to jest z wejściem od l stycznia 2017 r. nowelizacji o ochronie
przyrody ,która w znacznym stopniu liberalizuje przepisy dotyczące wycinki
drzew. W tym momencie nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na wycinkę drzew24

jeżeli robi to właściciel nieruchomości i na cele związane z nie prowadzeniem
działalności gospodarczej. Chyba Warszawa boryka się z takim największym
problemem i taką dość dużą dewastacją. Jest już praktyka obejścia tego prawa
stało się już, że deweloper ,który szykuje się do inwestycji, przekazuje działkę
osobie prywatnej, ta osoba robi wycinkę na tym terenie bez pozwolenia.
Następnie działka wraca do dewelopera, który realizuje tam inwestycję.
Ta ustawa daje możliwość samorządom uchwalenia regulaminów w którym
mogą być zawarte dodatkowe regulacje i ograniczenia. Kilka samorządów
do prac nad stworzeniem takich regulaminów już przystąpiło. Można tamco prawda nie w dużym stopniu wprowadzić ograniczenia, narzucić wysokość
opłat, narzucić kwestie nasadzeń rekompensacyjnych,. Bardzo bym prosiła
abyśmy się też nad tym w Kielcach pochylili, bo za chwilę będzie to problem,
który dotrze do nas. Żebyśmy działali w tej kwestii prewencyjnie. Dziękuje
bardzo.
Do pkt.9
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce pan Władysław Burzawa
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ,Szanowni Państwo , członków Komisji
Komunalnej zapraszam na umówione spotkanie po sesji Rady Miasta( jak było
umówione ostatnio) .Temat dotyczy wycinki drzew na ulicy Cmentarnej.
Zainteresowanych proszę do pokoju 110. Nie ma pana Przewodniczącego Jacka
,ale prosił mnie abym to ja,to spotkanie poprowadził. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Kolejna sesja odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r. o godzinie 8.00.
Do pkt 10
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXVII Sesję Rady Miasta
Kielce w dniu 16 lutego 2017 r.

Protokołowała
Elżbieta Pytel

Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Dariusz Kozak

25

