Protokół Nr XXV/2016
z sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 19 maja 2016 roku, w godz. 10.00-12.20,
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,
Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych.
Dopkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram 25 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 19 maja 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Witam Panie i Panów Radnych, Witam Panów Prezydentów, Pana Sekretarza, a
także kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu
jednostek, witani dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną
relację z naszych obrad w lokalnych środowiskach społecznego przekazu.
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem
obecności, stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba
Radnych, a więc stwierdzam, prawomocność obrad dzisiejszej sesji. Witam
serdecznie młodzież z trzeciej klasy Gimnazjum nr 26 w Kielcach wraz
z opiekunem Panią Renatą Długosz

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 maja 2016 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 pan Prezydent wniósł o wprowadzenie zmian do porządku
obrad dzisiejszej sesji, a mianowicie zdjęcie z porządku obrad dwóch projektów:
> projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę Kielce w drodze
darowizny części nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy
Przegony i Zgórskiej (dz.nr:334/15, 336/4, 338/4, 339/14, 341/4, 343/18.
> projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach
przy ul. Sukowskiej w Kielcach.
^ projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta.
Dodam tutaj, że wpłynął do mnie wniosek Komisji Edukacji i Kultury
Rady Miasta Kielce. Odczytam: „Komisja wnioskuje o zdjęcie z porządku

obrad dzisiejszej sesji projektu
Młodzieżowej Rady Miasta.

uchwały

w

sprawie

powołania

oraz wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji:
> autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040,
> autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok,
> autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Kielce,
^ projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności
nieruchomości lokalowej numer 5, położonej w Kielcach przy ulicy
Chęcińskiej 16C,
^ projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr
XXII/464/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zamiany udziałów we
współwłasności nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach:
Generała Józefa Hauke-Bosaka, Wojska Polskiego, Wrzosowej,
> projektu uchwały w sprawie zamiany udziałów we współwłasności
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach Generała Józefa
Hauke-Bosaka, Wojska Polskiego.
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący! To nie wniosek, ale chciałam się
odnieść do wniosku Komisji Edukacji, bo to sprawa dziś, która budzi bardzo
duże zainteresowanie zresztą widzimy, że na tej sali jest bardzo dużo kieleckiej
młodzieży, którzy bardzo mocno od wielu miesięcy pracują nad projektem
Młodzieżowej Rady Miasta i dziś przyszli z ogromną nadzieją, że uda nam się
w końcu to ciało powołać, które w Kielcach jest szalenie potrzebne. Jeżeli
dzisiaj tego nie zrobimy, oni będą bardzo rozczarowani. Wiem jak
rozczarowani, bo ja to rozczarowanie przeżywałam 10-12 lat temu, kiedy sama
jako uczennica liceum, studentka byłam inicjatorką powstania takiego ciała
w Kielcach i wiem jak wtedy odbijałam się od urzędowych drzwi i tak naprawdę
już ponad dekadę trwa walka w Kielcach, żeby powołać ciało, które funkcjonuje
w wielu samorządach nie tylko w Świętokrzyskim, ale w całej Polsce.

Rozumiem ten wniosek Komisji Edukacji ponieważ wczoraj mieliśmy na klubie
bardzo długą dyskusję na temat tego projektu i wiem, że jest wiele
merytorycznych uwag do tego projektu. Pewnie zrobiliśmy dużą krzywdę
uchwalając uchwałę, która nie byłaby dopracowana i tak naprawdę wylalibyśmy
dziecko z kąpielą bo stworzylibyśmy organ, który byłby niewydolny i by nie
funkcjonował, dlatego mam taką ogromną prośbę, chciałabym żeby pan
Przewodniczący przyjął jak swoją osobistą deklarację, osobiste zobowiązanie,
żeby ten miesiąc poświecić na dopracowanie tego projektu i chciałabym, żeby
taka deklaracja z ust pana Przewodniczącego dzisiaj padła, że będziemy
procedować poprawiony projekt skonsultowany z Wydziałem Prawnym i przede
wszystkim z Wydziałem Edukacji nad którym będziemy mogli w czerwcu
głosować i mam nadzieję, że w końcu po tych 10-12 latach przed wakacjami
jeszcze uchwalić powołanie w Kielcach Młodzieżowej Rady Miasta. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo za ten głos. Oczywiście obiecuję bo ja też wiele serca
włożyłem w to, by pomóc młodym ludziom. Tak samo Wydział Prawny naszego
Urzędu naprawdę bardzo ciężką pracę wykonał i myślę, że możemy sobie
niejako zagwarantować, że na kolejnej sesji po prostu mamy cztery tygodnie do
kolejnej sesji i musimy przepracować dobrze i jak pani radna Agata Wojda
powiedziała musimy zrobić wszystko, wszyscy radni, żeby na kolejnej sesji,
żebyśmy głosowali ten poprawiony już projekt, żeby on był bez kontrowersji,
żeby w dniu 16 czerwca 2016 roku Młodzieżowa Rada Miasta została wreszcie
powołana. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Witold Borowiec - wniosek formalny
Panie Przewodniczący, wysoka Rado! Ja przepraszam, że w tym miejscu akurat
w porządku obrad, ale wnioskuję o przerwę 15 minutową dlatego, że prace nad
tą uchwałą trwały do późnych godzin popołudniowych. Występują tu
rozbieżności i próbowalibyśmy się jeszcze zastanowić co się z tą uchwałą da
zrobić dlatego, że nie wszyscy wiedzieli o tym, że jest komisja, nie brali udziału
i proszę o 15 minutową przerwę.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak ogłosił 15
minutową przerwę.
po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
wznowił obrady.
Innych wniosków i pytań nie zgłoszono.
I. Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie nabycia przez gminę Kielce w drodze darowizny części

nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Przegony i Zgórskiej
(dz.nr:334/15, 336/4, 338/4, 339/14, 341/4, 343/18:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie nabycia przez gminę Kielce w drodze darowizny części
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Przegony i Zgórskiej
(dz.nr:334/15, 336/4, 338/4, 339/14, 341/4, 343/18.
II. Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Sukowskiej
w Kielcach:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy
ul. Sukowskiej w Kielcach.
III. Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
-5
-l

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta.
IV. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040
wraz z autopoprawką:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce
na lata 2016 - 2040 wraz z autopoprawką.
V. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok wraz z autopoprawką:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok.
VI. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Miasta Kielce wraz z autopoprawką:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.
VII. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości
lokalowej numer 5, położonej w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej 16C:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności
nieruchomości lokalowej numer 5, położonej w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej
16C.
VIII. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr XXII/464/2016
z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zamiany udziałów we współwłasności

nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Generała Józefa HaukeBosaka, Wojska Polskiego, Wrzosowej:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zamiany udziałów we współwłasności
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Generała Józefa HaukeBosaka, Wojska Polskiego, Wrzosowej.
IX. Głosowanie projektu uchwały o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zamiany udziałów we współwłasności nieruchomości
położonych w Kielcach przy ulicach Generała Józefa Hauke-Bosaka, Wojska
Polskiego:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zamiany udziałów we współwłasności
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach Generała Józefa HaukeBosaka, Wojska Polskiego.
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 jeżeli
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający
zaproponowane zmiany.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- 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 protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach:
14 kwietnia oraz 6 maja 2016r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Sprawozdanie z efektów pracy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w
Kielcach za 2015 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2015 rok

Kielce z

8. Raport z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce za 2015
rok.
9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2016 - 2040 z autoporawką;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016
rok z autoporawką;
3) w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 14 w Kielcach;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kielce;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce z autopoprawką;
6) w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i
eksploatacji przez Między gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w
Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych;
7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa
będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Kielce;

8) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Chorzowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
9) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ul.
Króla Kazimierza Wielkiego i al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
10) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Okrzei
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
11) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Okrzei
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
12) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wojska
Polskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
13) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy;
14) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
15) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Śląskiej;
16) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul.
Krakowskiej;
17) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ul. Piekoszowskiej (dz. nr 259/1);
18) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ul. Piekoszowskiej (dz. nr 259/3);
19) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego;
20) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Pakosz
46;

21) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 28;
22) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 2 znajdującego się w
budynku położonym w Kielcach przy ulicy Księdza Stanisława Staszica 10;
23) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy
Piotrkowskiej, Silnicznej, Stolarskiej i l-go Maja;
24) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy
Krakowskiej i Stanisława Toporowskiego;
25) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Tylnej
i l-go Maja;
26) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
w Kielcach przy ulicy Wikaryjskiej (dz. nr 86/19);
27) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego i Hubalczyków;
28) w sprawie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa
własności nieruchomości lokalowej numer 5, położonej w Kielcach przy ulicy
Chęcińskiej 16C;
29) projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr
XXII/464/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zamiany udziałów we
współwłasności nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Generała
Józefa Hauke-Bosaka, Wojska Polskiego, Wrzosowej:
30) projektu uchwały w sprawie zamiany udziałów we współwłasności
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach Generała Józefa HaukeBosaka, Wojska Polskiego
31) w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na
ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Kielcach na
kadencję 2016-2019;
32) w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta
Kielce.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołami
praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wzniósł
żadnych zastrzeżeń do protokołów z sesji w dniach 14 kwietnia i 6 maja 2016 r.
I. Głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się
w dniu 14 kwietnia 2016 r.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
— brak
-l

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XX/2016 z sesji
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2016 roku.
II. Głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się
w dniu 6 maja 2016 roku.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXIV/2016 z sesji
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 6 maja 2016 roku.

Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję Radnym: Tomaszowi Boguckiemu, Jarosławowi Karysiowi oraz
Piotrowi Kisielowi za honorową asystę sztandaru Rady Miasta Kielce podczas
uroczystości obchodów 225 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Informuję, że wszyscy radni, w ustawowo nakazanym terminie złożyli na moje
ręce oświadczenia majątkowe za rok 2015, które po przeanalizowaniu przekażę
właściwym urzędom skarbowym.
Interpelacje miedzy sesjami złożyli radni:
10

- Grzegorz Świercz
- Joanna Winiarska
- Marcin Chłodnicki
- Agata Woj da
- Tadeusz Kozior
- Piotr Kisiel

Do pkt 5

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Przedstawił informację o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami
Rady Miasta Kielce (od 14 kwietnia 2016 r. do 19 maja 2016 r.)
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu
14 kwietnia 2016 r. wydałem:
I. 28 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
_ Nr 156/2016, Nr 161/2016, Nr 171/2016,

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 rok
_ Nr 150/2016, Nr 157/2016, Nr 162/2016, Nr 172/2016,

3. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce
_ Nr 164/2016

4. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania
i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu
wydatków z budżetu Gminy Kielce przez samorządowe jednostki
organizacyjne i osoby prawne podległe Gminie Kielce oraz zasad
rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu - Nr 163/2016'
5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Ośrodka
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach - Nr 165/20165
6. ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej
do rozpatrzenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:
a) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) na lata 2016-2020" - Nr 168/2016,
b) „Program prewencji ospy wietrznej na lata 2016-2020" -Nr169/2016,
7. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadań
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - Nr170/2016;
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8. powołania Zespołu do spraw organizacyjno - technicznego zabezpieczenia
,
,
•
rj
Nr 166/2016
prac związanych z przeprowadzeniem referendum ,
9. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum
gminnego i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii
i i
referendalnej
- Nr 167/2016,
10. zmiany zarządzeń w sprawie:
a) powołania Zespołu do realizacji „Programu ochrony mieszkańców
Kielc przed zatruciem tlenkiem węgla - STOP DLA CZADU"
f

_ Nr 149/2016

)

b) określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 2017 r.
dla Miasta Kielce- Nrl74/2016 ,
11. powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania
składników majątkowych należących do Miasta Kielce - Nr 173/2016?
12. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do
zarządzania lokale mieszkalne nr l i 2 położone w budynku
przy ulicy Wojska Polskiego 28 - Nr 151/2016,
13. powierzenia do zarządzania Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach
działek położonych w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego
_ Nr 175/2016

?

14. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Chorzowskiej
_ Nr 155/2016
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15. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:
a) Osobnej- Nrl47/2016 ,
b) Łukowej i Świerkowej _Nrl48/2016,
c) Króla Stefana Batorego i Rajtarskiej - Nr152/2016,
Nrl53/2016
d)Mąchockiej,
Nrl54/2016
e) Tatrzańskiej,
f) Rakowskiej (wg. ewidencji gruntów m. Kielce ul. Dereniowa)
_ Nr 158/2016

g) Tarasowej- Nrl59/2016 ,
h)Jeleniowskiej- Nrl60/2016 ,
II.
5 decyzji i 4 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta.
III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 29 projektów uchwał Rady
Miasta Kielce.
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Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Panie Prezydencie, pewnie nie będzie dla pana zaskoczeniem temat, który chcę
poruszyć i pytania, które w imieniu swojego klubu chcę panu dziś zadać? Co
prawda pan publicznie twierdził, że nie przewiduje pan dyskusji na temat spółki
Korona Kielce na dzisiejszej sesji, ale na szczęście posiedzenia Rady Miasta i
sesje nie są spotkaniami w pana prywatnym gabinecie i nie do końca to pan
decyduje o czym będziemy na sesji rozmawiać. W tym kontekście też nadmienię
na marginesie będziemy proponować zmiany w statucie, żeby wprowadzić w
nowym statucie zapis, że Prezydent jest zobowiązany do cyklicznego składania
raportu, nie tylko z formalnych dokumentów jakie zatwierdza i wydaje, ale
także z prowadzonej przez siebie polityki udziału w istotnych procesach a
zakłam, że dla większości o ile nie dla wszystkich z nas proces sprzedaży Spółki
Korona Kielce jest jednym z istotniejszych i uważam, że pana obowiązkiem jest
przedkładanie Radzie takiego raportu. Jeżeli to nie jest dobrym obyczajem to
myślę, że powinniśmy to wprowadzić jako zapis statutowy, żeby taki obowiązek
na panu ciążył. W zeszłym roku podjęliśmy uchwałę w ramach której na pana
ręce przekazaliśmy kompetencje w zakresie prowadzenie procesu sprzedaży
spółki. Mimo wielu kontrowersji i dyskusji jakie ta uchwała budziła ( wtedy na
sesji) uważam, że to było dobre rozwiązanie. Trudno, żeby radni podejmowali
decyzje komu sprzedać spółkę, nie mając właściwej i pełnej wiedzy
ekonomicznej, biznesowej sportowej na temat spółki klubu. To trochę tak jak by
chcieć sprzedać samochód znając tylko jego kolor. Pan Prezydent ma pełną
wiedzę nie tylko o kolorze tego samochodu, jego marce, przebiegu, walorach
technicznych. W pana ręku zgromadzona jest cała wiedza i uważam, że to
dobrze, że pan podejmuje tą decyzję. Podajże dwie sesje temu w imieniu
swojego klubu zadawałam panu pytania: jakie są perspektywy, na jakim etapie
są rozmowy? Wtedy pan Prezydent odpowiedział na te pytania dość lakonicznie,
prosząc o cierpliwość i czas. Z dużym szacunkiem podeszliśmy do pana prośby
i ten czas panu Prezydentowi daliśmy nie zadając nachalnych pytań wiedząc jak
toczą się tego typu biznesowe negocjacje i wiedząc, że one potrzebują spokoju.
Natomiast to co wydarzyło się w ostatnim czasie i co mogliśmy obserwować to
na pewno było dalekie od spokoju. To po raz kolejny był taki swoisty teatrzyk,
i taka gra pozorów, ja myślę, że tak prowokowana specjalnie, żeby nadać trochę
dramaturgii temu wydarzeniu natomiast mam wrażenie, że to rozpala fakt opinię
publiczną natomiast nie służy dobrze tej sprawie na której nam wszystkim
szalenie zależy. Bardzo zbulwersowała mnie taka relacja z tego co się działo w
tych ostatnich dniach, wszystkie media obiegła informacja o tym jak pan
Meresiński nie będąc jeszcze właścicielem spółki, do tej spółki wchodzi,
rozstawia wszystkich po kątach, ale panie Prezydencie za zgodą kogo takie
działania zostały podjęte? Czy każdy może wejść z ulicy i rządzić się
i szarogęsić w spółkach miejskich? Mam wrażenie, że nie. Skoro pan też był
oburzony to proszę powiedzieć, czy pan wobec osób, które do tego dopuściły
wyciągnął konsekwencje? Bo to, że podobno pan Meresiński wraz
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ze współpracownikami był w nocnym klubie i się chwalił różnymi rzeczami to
ja rozumiem natomiast, jeżeli był w spółce miejskiej i podejmował wątpliwe
działania no to myślę, że ta spółka ma swój zarząd, a ten zarząd ma swój nadzór
i mam wrażenie, że wobec takiej zgody na tego typu działania powinny zostać
w konsekwencji i też mam takie pytanie do pana, czy takie konsekwencje
zostały wyciągnięte i za zgodą kogo takie działania miały miejsce? Kolejna
rzecz, która bardzo mocno mnie dotknęła, moje koleżanki i kolegę z klubu to
konsultacje jakie pan przeprowadził z częścią radnych. No, na miłość boską
panie Prezydencie, od kiedy to Rada Miasta liczy 13 radnych, a nie 25 radnych?
Od kiedy Rada Miasta liczy tylko dwa kluby radnych, a nie pozostałe kluby
i czy naprawdę nie zasługujemy na to żeby także z nami się konsultować
i przekazać nam wiedzę na temat tego procesu, który się toczy? W momencie,
kiedy notorycznie o te szczegóły dopytujemy? Czy naprawdę nie zauważył pan,
że jesteśmy żywotnie zainteresowani tym co się dzieje wokół Korony Kielce?
Bardzo proszę na przyszłość panie Prezydencie bo taki elementarny szacunek
tego wymaga, żeby jeżeli już się prowadzi jakieś konsultacje, jeżeli informuje
się radnych to wszystkich, a nie tylko takich którzy z założenia są pana
zwolennikami. Ja wiem, że to mogą być trudne rozmowy natomiast o brak
odwagi pana nie posądzam. Obiegła też media informacja, że podpisał pan
umowę przedwstępną, że też Rada z różnych względów musiałaby wyrazić
zgodę na warunki w tej umowie zawarte. Także pan wczoraj stwierdził, że
odstąpienie od takiej umowy także będzie wymagało zgody Rady Miasta, co
prawda z formalnego punktu widzenia mam wątpliwości czy taka zgoda będzie
potrzebna, no ale przecież mogę się mylić. Natomiast nie wyobrażam sobie żeby
pan taki punkt stawiał pod obrady sesji i nie zapoznał radnych z treścią tej
umowy bo jeżeli mamy od czegoś odstępować to rozumiem, że powinniśmy
znać szczegóły, a skoro tak będzie to ja już dzisiaj pana Prezydenta bardzo
proszę żeby pan Prezydent był łaskaw poinformować nas tym bardziej, że ta
umowa jest ta umowa nieaktualna, co w niej de facto się znalazło? Bo też tam
były zobowiązania miasta wobec sponsorowania klubu, co chcę uczciwie
powiedzieć nie budzi moich obaw bo uważam że jeżeli miasto miałoby być
sponsorem tytularnym klubu sportowego to też musi z tego tytułu czynić pewne
nakłady ale z tej perspektywy też interesuje mnie czy w tej umowie zostały
zabezpieczone interesy miasta w postaci nazwy klubu, barw, herbu na koszulce,
bo to są też takie istotne elementy na przyszłość czy miasto o to zadba, żeby te
żywotne interesy naszego samorządu zostały w tym kontekście zabezpieczone.
Tak, że bardzo proszę o te informacje, przede wszystkim chyba najważniejsze
pytania, które kierujemy dzisiaj w stronę pana Prezydenta to jaka jest
perspektywa? Pan Prezydent znów prosi o ciszę i spokój ale proszę wybaczyć,
że dziś ta prośba nie trafia już na tak podatny grunt z tego względu jak pan
Prezydent zachowywał się wobec nas w ostatnich dniach więc bardzo proszę o
przedstawienie ile w tym momencie jest ofert na stole? Co z ofertą kieleckich
inwestorów bo też słyszałam takie słowa w których pan bardzo mocno
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deprecjonuje tą ofertę, ja mam nadzieję, że pan radny Krzysztof Adamczyk,
który z tego co wiem w tą inicjatywę jest zaangażowany będzie miał możliwość
publicznie zaprezentować? Może na dzisiejszej sesji? Nie wiem? Ale myślę, że
to też jest potrzebne. Proszę o szczegółowe informacje jaki w tym momencie
jest poziom zadłużenia spółki? I też bardzo jasną deklarację panie Prezydencie
czy w najbliższym czasie będzie pan występował do Rady z prośbą o dodatkowe
pieniądze dla spółki i dla klubu? Jeżeli tak, to kiedy to będzie, w jakiej
wysokości, i najistotniejsze chyba, czy to będzie przed 12 czerwca, czy już po
12 czerwca? Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Dawid Kędziora
Ja tak króciutko tylko w uzupełnieniu mojego przedmówcy. Panie Prezydencie
też z informacji prasowych dowiedziałem się, że zrezygnował pan ze sprzedaży
Spółki Korona S.A. na wniosek radnych, czy też za dezaprobatą radnych.
Chciałbym pana Prezydenta konkretnie zapytać, żeby pan wymienił nazwiska
tych radnych, którzy to powiedzieli bo myśmy jedyne informacje jakie na temat
tej transakcji uzyskali to tylko z doniesień medialnych więc chciałbym się
dowiedzieć, którzy radni panu Prezydentowi taką opinię wyrazili i w jakich
okolicznościach to miało miejsce dlatego, że wiem, że te dyskusje odbywają się
na sesjach Rady Miasta, a to nie było akurat, myślę w tych okolicznościach. To
jest jedna rzecz. Druga rzecz tutaj chciałbym panu Prezydentowi podziękować
za reprezentacje Urzędu Miasta Kielce na zjeździe diabetologicznym, który się
odbył i taka prośba do pana Przewodniczącego ponieważ dużo różnych,
otwartych imprez ważnych dla miasta się odbywa, a niestety żaden z pana
zastępców, ani pan Przewodniczący nie reprezentowaliście radnych na dwóch
ważnych imprezach między innymi zjazdach diabetologicznych oraz 410
rocznicy Cechu Rzemiosł Różnych, gdzie nie ukrywali organizatorzy braku
właśnie tej reprezentacji. Bardzo by prosił, żeby to też wziąć pod uwagę.
Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk
Panie Prezydencie, po pierwsze chyba muszę podziękować za to, że ta oferta,
którą złożył pan Meresiński została odrzucona. Nie będę komentował
wcześniejszych wydarzeń bo sami wiemy jak to wyglądało, jak jest to wszystko
skonstruowane i w którym kierunku to zmierza. Ja tylko krótko bo pan do mojej
osoby zrobił parę razy wycieczkę, chciałem tutaj odnieść się do tej oferty
o której jest mowa, czyli oferty Kieleckiej Grupy Inwestorów Sportowych.
Z tego co pamiętamy z Koroną zawsze od dawna był problem jak ma dalej
funkcjonować? Przyszedł taki moment, kiedy zebrałem grupę inwestorów, tu
stąd, którzy są już w Koronie, plus kilku jeszcze nowych, którzy byli
zainteresowani tym, żeby się z Koroną mocniej związać. Ci panowie zawiązali
spółkę nazwali ją Grupa Kieleckich Inwestorów Sportowych i zaproponowali
panu współpracę, zaproponowali panu to, że są gotowi przejąć tą spółkę w tych
trudnych czasach, kiedy ci inwestorzy wirtualni, którzy się pojawiali wiadomo,
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że byli to w większości czysta abstrakcja, dawali realną ofertę zakupu klubu.
Zakupu klubu na ten trudny moment w którym się obecnie znajdujemy. To
naprawdę była dobra oferta. Są to osoby, które pan zna. Pan mówi, że te osoby
nie wiedzą kto to jest, czy mówił pan, że ja z nimi jakieś słabsze kontakty, czy
oni się wypowiadają, że mnie nie znają? No nie prawda, bo ze wszystkimi
rozmawiałem. Absolutnie są dalej gotowi do rozmów. Spotkaliście się panowie
raz gdzie przedstawili wstępną ofertę oczywiście do dyskusji. To wszystko
miało się odbywać dalej. Miały być dalsze etapy i z tego co wiem tych dalszych
etapów po prostu nie było. Dlatego chcę do pana zaapelować o to, żeby
powrócić do tej realnej, jedynej oferty, ludzi kochających piłkę nożną, kibiców
stąd, sponsorów stąd, byłych piłkarzy którzy mają pieniądze. Są już dzisiaj
sponsorami tego klubu. Są w stanie wykładać więcej. To jest dwadzieścia kilka
firm i na ten moment nie ma innej opcji. Skończmy z zabawą szukania
dziwnych sponsorów, kolejnych następnych. Rozmawiajmy. Też może pan do
nich wrócić, może pan zadzwonić (zna pan te osoby) zaprosić ich, przyjdźcie
rozmawiajmy i na ten moment nie ma lepszej opcji. Jak się pojawi jakiś mega
inwestor w postaci firm wielkich, bogatych, kiedy będzie szansa na to, żeby
walczyć o puchary o mistrzostwo Polski, proszę bardzo. Na dzień dzisiejszy
oddajmy klub kochającym piłkę nożną, sponsorom stąd. Są w stanie wyłożyć
pieniądze, potwierdzają to, niedługo oficjalnie powiedzą jak ma to dalej
wyglądać. Czekają na telefon, czekają na propozycję rozmów. Zakończmy temat
Korony bo wszyscy chcemy dla tego klubu jak najlepiej. Chcemy, żeby dalej
funkcjonował, a na dzień dzisiejszy tylko ta oferta daje gwarancję stabilności
tego klubu, tego żeby się rozwijał, tego żeby wreszcie mogła inwestować
młodzież bo pora najwyższa, żeby nasi wychowankowi zaczęli w tym klubie
grać dlatego apeluję jeszcze raz o to, żebyśmy rozpoczęli rozmowy z jedyną
realną ofertą na te trudne czasy, na ten trudny moment, który jest teraz przed
nami. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś
Ja tylko krótko odniosę się do wypowiedzi pani radnej Agaty Wojdy. Pani radna
no dziwię się troszeczkę bo jest pani doświadczoną radną i chyba zdaje sobie
pani sprawę, że każdy klub w tej Radzie, tak jak i koalicja klubów ma prawo
spotykać się z Prezydentem nie koniecznie na tej sali. Ma prawo spotykać się
z innymi osobami ważnymi w tym mieście i to prawo wykorzystujemy. Państwo
też wykorzystywali prawo spotykania się z różnymi decydentami. Myślę, że nie
jest tutaj żadnym obowiązkiem, żeby Prezydent czy też nie przychodził na
spotkania Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości na przykład i Samorządu
2002. Myśmy pana Prezydenta zaprosili, wyraziliśmy swoją opinię na temat
tego co z Koroną miało się stać, mieliśmy do tego prawo i proszę się nie dziwić.
Myślę, że to jest oczywista oczywistość. Natomiast no tu jakby od razu
odpowiadam panu radnemu Dawidowi Kędziorze, no panie radny taką opinię
wystawiły dwa kluby, które zaprosiły pana Prezydenta i które wyraziły swoje
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zdanie. To jest nasze zdanie, państwo możecie mieć inne, natomiast nie możecie
nam nie pozwolić swojego zdania wyrazić. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Witold Borowiec
Oczywiście mój przedmówca odpowiedział kto zaprosił pana Prezydenta. Każdy
klub ma prawo do spotykania się. My cyklicznie odbywamy spotkania przed
sesją międzyklubowe. Zaprosiliśmy, pojawił się problem, przekazaliśmy
wypracowaliśmy stanowisko w sprawie tego potencjalnego inwestora. Dziwię
się, że tutaj tylko jakby w mowie jest taka troska o Koronę Kielce przecież tak
samo prawo każdemu klubowi przysługuje więc dlaczego nie skorzystaliście.
Szkoda, że tej wizji jak mówię tej troski o spółki które się zwijały na tej samej
ulicy na Ściegiennego, o spółce o Kopalniach Surowców Mineralnych, że nie
przekazywaliście wspólnie do swoich posłów. PKS 2. Wasz kolega kierował tą
firmą, jakoś tej troski zabrakło. My oczywiście poczuliśmy zagrożenie przez
tego inwestora, jego działania i stąd to nasze spotkanie i cieszę się, że tak
szybko udało nam się rozwiązać to. Natomiast odpowiadając panu radnemu
Krzysztofowi Adamczykowi no bo pan tak jak słucham, to pan jest inicjatorem,
i założycielem, ojcem chrzestnym tej inicjatywy, tej spółki. W drugiej, że to
koledzy. W końcu by się pan określił, bo z tego co wiem to pana tam nie ma
tylko pan to próbuje wykorzystać do własnych celów politycznych. Dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk - ad vocem
Panie radny Witku Borowiec. Powiem tak, krótko. Po pierwsze stwórcą, całym
projektodawcą spółki byłem ja, żeby była jasna sprawa. Następnie po założeniu
tej spółki wycofałem się po to, żeby nie drażnić pana Prezydenta, bo może moje
nazwisko mogło wywołać to, że te rozmowy mogły pójść po grudzie. Po trzecie
jestem trochę takim patronem. Stoję z boku, na bieżąco konsultuję to z grupą
Kieleckich Inwestorów Sportowych co się dzieje. Staram się im pomagać.
Szukam kolejnych firm, które by chciały dołączyć, a po trzecie nie mówmy
dzisiaj kto jest za czym, czy to polityczne, czy to nie polityczne. Tu nie ma
polityki. Tu jest problem Korony, który trzeba rozwiązać, i tyle, i więcej tutaj
nie dyskutujmy i nie ma na tym co ugrywać. Jestem kibicem od wielu, wielu lat
chodzę regularnie na mecze i zależy mi, żeby ten klub wreszcie uzyskał
stabilność a to jest gwarancja stabilności. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada - ad vocem
Ja - ad vocem Krzyśkowi Adamczykowi. Panie radny jest to, nie tylko troska
o klub, ale jest to czysta pana polityka. Ja należę do człowieka, który wyznaje
wolność słowa. Każdy może mówić co chce a nawet głupoty i nie ma się o co
obrażać. Henryk Długosz znany tutaj, były Poseł prawda, były więzień SLDowski, wsadzony za nic, powiedział mi wyraźnie, że pan nie ma nic z tym
wspólnego. Pan się PR-owsko podpina pod tą spółkę przedsiębiorców, a pan
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mówi że pan jest inicjatorem, więc co Długosz kłamie, czy pan? Jeden z was
kłamie. Uważam, że pan.
Radny Rady Miasta Kielce pan Krzysztof Adamczyk - ad vocem
Janku, kiedy skończysz obrażać ludzi? Dookoła wszystkich na potęgę obrażasz.
Nie masz pojęcia, co się z tym wszystkim działo. Nic nie wiesz jak to
wyglądało, a zabierasz głos. Proszę cię czasami trochę przystopuj. Dziękuję.
Radna Rady Miasta Kielce pani Katarzyna Zapała
Po pierwsze chciałabym przypomnieć w którym punkcie jesteśmy i faktycznie
zakończmy dyskusję między mani bo rozumiem, że nie ważne z jakiej
organizacji politycznej się wywodzimy dla nas kwestia spółek miejskich, jak
i samej Korony S.A. jest bardzo ważna. Też pozwolę sobie powiedzieć, że w
przypadku strategicznych decyzji trudno oczekiwać, żebyśmy za każdym razem
wnioskowali do Prezydenta o spotkania, i żeby każdy klub indywidualnie się z
Prezydentem spotykał. Chyba, że tak dużo czasu ma Prezydent. Natomiast
wydaje mi się, że w przypadku kwestii, które są (w moim przekonaniu)
niedyskusyjne i ponad podziałami wszelkimi moglibyśmy spotkać się jako
przedstawiciele klubów i porozmawiać tak byśmy byli przygotowani na sesję i
na wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości. Dziękuję.
Prezydenta Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
We wtorek zostałem zaproszony przez radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość,
Porozumienie Samorządowe i radnych niezależnych, i przyszedłem na spotkanie
zgodnie z moimi zasadami. Każdy klub, który mnie zaprasza traktuję poważnie i
przychodzę na takie spotkania, więc tu proszę nie oskarżać mnie o to, że ja
zorganizowałem to spotkanie i zaprosiłem tylko część radnych. To radni mnie
zaprosili i z pokorą do tego podszedłem. Na wszystkie pani pytania mogę
odpowiedzieć, ale wybaczy pani, to są delikatne rzeczy. Na niektóre muszę się
zastanowić czy mogę upubliczniać? Dlatego proszę o pytania na piśmie. Ja
odpowiem na piśmie. Muszę się nad tym zastanowić. To nie jest prosta rzecz.
Jeżeli chodzi o podnoszone przez pana Adamczyka problemy. Wie pan, ja mam
dylemat bo ja nie wiem, którą grupę przedsiębiorców kieleckich pan
reprezentuje? Bo ja się spotkałem dwa razy z przedsiębiorcami kieleckimi i nie
było tam pana. Mówi pan, że pan się wycofał żeby mnie nie drażnić? No ale o
ile ja dowiaduję się o jakiejkolwiek grupie przedsiębiorców kieleckich to tylko
pan występuje w mediach, więc nie wiem, czy może to jest inny sposób na
drażnienie, ale w każdym bądź razie na pewno to nie jest tak jak pan mówi bo
bardzo sobie szanuję tych ludzi z którymi się dwukrotnie spotkałem. To są
niezwykle ważni przedsiębiorcy, poważni i te rozmowy były poważne, ale być
może problem polega na tym, że pan reprezentuje inną grupę niż tą, z którą ja
się spotkałem bo oni nie potwierdzili pana tutaj roli w tym przedsięwzięciu.
Dziękuję.
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Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
Chciałabym powiedzieć dziękuję panie Prezydencie, ale trochę nie mam za co
podziękować, bo tak naprawdę nie odniósł się pan do żadnych pytań.
Oczywiście ja pytania sformułuję na piśmie chociaż mam wrażenie, że na część
z nich mógł pan spokojnie odpowiedziec.no myślę, że pan wyjaśniał sprawę
niefortunnej wizyty pana Meresińskiego w siedzibie spółki jego panoszenia się,
także co do pewnych perspektyw i planów myślę, że ma pan je poukładane
w głowie i myślę, że część z nich moglibyśmy usłyszeć. Medialnie pan mówi
o zadłużeniu spółki także, myślę, że pewnie pan ma już w głowie ewentualną
potrzebę zwrócenia się o dofinansowanie no ale rozumiem, ze pan swoim
zwyczajem nie bardzo chce na sesji takich informacji radnym udzielać. Ja
naprawdę nadal podtrzymuję, może nie w formie oskarżenia, ale w formie
pewnych przychylności dla jednak ograniczonej grupy radnych. Jak bardzo to
też do pana prezydenta i do moich kolegów radnych. Jak bardzo jeszcze trzeba
dawać sygnał, że jesteśmy zainteresowani informacją o procesie, który się toczy
niż dopytywanie praktycznie za każdym razem na sesji o to, i szanowanie też
pana prośby żeby troszeczkę wstrzymać się w czasie i zaczekać, kiedy pan tych
informacji będzie mógł udzielić, czy ja rozumiem że ja mam codziennie
dzwonić do sekretariatu i pytać czy pan dziś już może tej informacji udzielić, no
jeżeli jest taka potrzeba to ja sobie ustawię takie przypomnienie w telefonie i tak
będę robić. Dziękuje bardzo.

Do pkt 6, 7, 8
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję, że sprawozdania i raport z punktów 6,7,8 zostały opublikowane na
stronie dla radnych, w odpowiednim czasie i trybie. Czy są jakieś pytania lub
uwagi do przedstawionych sprawozdań? Jeśli nie, to uznaję, że Rada Miasta
Kielce przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdania.

Do pkt 9
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.
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Dopkt 9.1 -9.2
Z-ca Dyrektora Wydziału Budżetu pani Jolanta Kozera zarekomendowała
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2014 z autopoprawką. Zmiany zawarte
w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu
Miasta Kielce na 2016 rok wraz z autopoprawką powodują zwiększenie planu
dochodów Budżetu Miasta o kwotę 859 539 zł, w tym dochodów bieżących
o kwotę 680 507 zł i dochodów majątkowych o kwotę 179 032 zł. Powodują
również zwiększenie planu wydatków Budżetu Miasta o kwotę l 093 977 zł,
w tym wydatków bieżących o kwotę 441 891 zł i planu wydatków majątkowych
o kwotę 652 086 zł. Zmiany zawarte w tej uchwale spowodowały zwiększenie
planu przychodów o kwotę 234 438 zł. W projekcie dokonano również zmian
w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2016 roku. Zmian w limitach
wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016
roku, jak również zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją
zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub
porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Dokonano
również zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych, a także w dotacjach
podmiotowych i celowych. Powyższe zmiany dokonane w uchwale budżetowej
polegające na zwiększeniu planu dochodów, wydatków, przychodów oraz zmian
w przedsięwzięciach powodują również zmianę w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040. W związku z powyższym wnoszę
o uchwalenie proponowanych zmian w Budżecie Miasta Kielce na 2016 rok
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040
wraz z autopoprawkami.
I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2014 z autopoprawką.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/499/2016 z dnia 19 maja 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2016 - 2040.
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II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Budżetu Miasta Kielce na 2016 rok wraz z autopoprawką.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/500/2016 z dnia 19 maja 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Kielce na
2016 rok.
Dopkt 9.3
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji
Gimnazjum nr 14 w Kielcach. Wnoszę projekt uchwały o likwidacji Gimnazjum
nr 14, które do tej pory mieściło się w budynku na Osiedlu Świętokrzyskim.
Z uwagi na to, że nie ma chętnych dzieci, żeby uczęszczać po Szkole
Podstawowej do tegoż Gimnazjum. Wolą chodzić do Gimnazjum nr 7 na
Osiedlu Słoneczne Wzgórza. Wobec powyższego jest taka prośba, żeby
zaakceptować przedłożony projekt uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/501/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 14 w Kielcach.
Dopkt 9.4
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto
Kielce. Z uwagi na to, że likwidujemy w gminie gimnazjum musimy uaktualnić
sieć szkół w naszym mieście dlatego też ulice do których dopisana była szkoła
muszą być przypisane do gimnazjum na Słonecznym Wzgórzu i ta korekta jest
21

wymagana w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci
oraz granic obwodów publicznych naszych gimnazjów prowadzonych przez
Miasto Kielce.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-19
- brak
-2

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/502/2016 z dnia 19 maja 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kielce.

Do pkt 9. 5
Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa pani Agata Kalita zarekomendowała
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce z autopoprawką.
Proponowane zmiany w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce wraz
z autopoprawką wynikają z prowadzonej polityki Państwa w zakresie
wychowania dzieci poprzez wyłączenie z kryterium
dochodowego
uprawniającego do wynajęcia lokalu z zasobów gminy, świadczenia
wychowawczego oraz dodatku wychowawczego w kwocie 500 zł na dziecko
oraz polityki Państwa w zakresie udzielania pomocy osobom repatriowanym
oraz ewakuowanym z terenów byłego ZSRR poprzez możliwość przyznania tym
osobom w razie takiej konieczności mieszkań w trybie szczególnym. Ponadto
wprowadzone zmiany doprecyzowują tryb adaptacji pomieszczeń na cele
mieszkalne oraz pracowni artystycznych na koszt przyszłego najemcy.
Doprecyzowują zasady realizacji wyroków sądowych orzekających eksmisję,
umożliwiają kontynuowanie najmu synowym i zięciom w przypadku zgonu
najemcy oraz dopasowują zapisy do zmiany ustawy o pomocy społecznej.
Proponowane zmiany pozwolą na efektywniejsze zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych mieszkańców Kielc. Dziękuję.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/503/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

Do pkt 9. 6
Dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi pan Ryszard
Muciek zarekomendował projekt uchwały w sprawie
wydzielenia
z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez
Między gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń
i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych. Wnoszę o podjęcie uchwały
w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania
i eksploatacji przez Między gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Kielcach 9 obiektów wodno-kanalizacyjnych. Są to wodociągi i kanały
sanitarne wybudowane z udziałem Miasta Kielce. Mienie o którym mowa
pozostaje mieniem Miasta Kielce i jest nieodpłatnie użytkowane przez Związek
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/504/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania
i eksploatacji przez Między gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Do pkt 9.7
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 stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą w użytkowaniu
wieczystym Gminy Kielce. Dotyczy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości oddanych w trwały zarząd dla
Kieleckiego Parku Technologicznego. Sytuacja znana państwo pamiętają,
chodzi tu o to, żeby ograniczyć te zbędne przepływy pieniężne między Miastem
a jego jednostką z uwagi na konieczność płacenia za trwały zarząd. Ja uważam,
ze to powinno być już uregulowane przez ustawodawcę i w przypadku jednostek
miejskich, czy gminnych to powinno być dopuszczone w trwały zarząd
nieodpłatnie no bo tak to tylko przekazujemy na te środki między kontami, no
ale póki co tak jest, to chociaż chcemy ograniczyć stąd prośba o bonifikatę.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/505/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa
będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Kielce

Do pkt 9. 8
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ulicy Chorzowskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Dotyczy wydzierżawienia
gruntu przy ul. Chorzowskiej. Dotyczy ona przedłużenia istniejącej dzierżawy.
Jest to na tyłach posesji gdzie wszystkie pozostałe również są dzierżawione.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
— brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/506/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy
Chorzowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Do pkt 9. 9
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach w rejonie ul. Króla Kazimierza Wielkiego i al. Jerzego
Szajnowicza-Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy. Dotyczy wydzierżawienia nieruchomości przy ul.
Szajnowicza-Iwanowa. Jest to uchwała, którą Wysoka Rada była uprzejma
podjąć kilka sesji temu, natomiast w tej chwili jest tak, że ten na rzecz którego
nieruchomość ma być wydzierżawiona poprosił o to, żeby mógł zawrzeć tą
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umowę nie na swoją osobę a na spółkę w której on będzie jedynym
udziałowcem. Po konsultacjach prawnych okazało się, że zmiana tego typu
wymaga także korekty uchwały stąd ten projekt.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/507/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie
ul. Króla Kazimierza Wielkiego i al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Do pkt 9.10

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Okrzei oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Dotyczy gruntu przy ul.
Okrzei, to jest taka działka, która częściowo znajduje się w dzierżawie w tej
chwili pierwsza uchwała, którą referuje w tej chwili dotyczy fragmentu na rzecz
właściciela, a następna uchwała będzie dotyczyła fragmentu na rzecz drugiego
właściciela. Tutaj sytuacja z tą nieruchomością jest taka, że ona znajduje się na
tyłach posesji, tych od strony ulicy Okrzei. Nie ma tutaj dojazdu, a ponadto cała
nieruchomość objęta jest strefą A-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
więc wyłączona z zabudowy, natomiast rzecz polega na tym, że zwrócili się
właściciele posesji, aby móc dzierżawić ten teren i urządzić tam, czy zieleń, czy
jakieś drobne obiekty małej architektury i odgrodzić tą nieruchomość od doliny
Silnicy z uwagi na gromadzenie się różnego rodzaju nieczystości itp. rzeczy.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/508/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Okrzei
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
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Dopkt 9.11
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Okrzei oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. I ta druga uchwał również
przy ul. Okrzei dotycząca części dolnej. Bardzo proszę o podjęcie również tej
uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/509/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Okrzei
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;

Do pkt 9.12
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Tutaj z wnioskiem
0 wydzierżawienie tej nieruchomości zwróciło się Koło Łowieckie „Rosomak"
z przeznaczeniem na budowę muzeum leśnictwa i łowiectwa. Jest to
nieruchomość, która stanowi taką polanę wewnątrz lasu, który jest własnością
Gminy Kielce. Ta nieruchomość z uwagi na swoje otoczenie (bo nie ma planu
zagospodarowania) może być zagospodarowana jedynie na jakieś cele związane
na gospodarką leśną. Tutaj nie można sobie wyobrazić żadnego rodzaju, jeśli
już jakieś zabudowy to żadnego rodzaju innych. Stąd poddajemy taką
propozycję pod rozwagę i bardzo proszę o podjęcie.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Panie Prezydencie, panie Dyrektorze, szanowni koledzy i koleżanki radni.
Gdyby koło „Rosomak" było kołem fotografów i polowaliby obiektywem
1 chcieliby w tym miejscu utworzyć muzeum fotografii, za tą uchwałą
głosowałabym obiema rękami. W tej sytuacji, w moim mniemaniu, moim
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zdaniem polowanie na zwierzęta jest nie ludzkie, i ja będę głosowała przeciwko
tej uchwale. Dziękuję uprzejmie.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jan Gierada - ad vocem
Pani radna Winiarska. Ma pani prawo głosować jak się pani podoba, może pani
w ogóle nie głosować, natomiast pani myli pojęcia. Pani jest przeciwniczką
polowań i zabijania zwierząt, nawet sam pani chcę pomóc, żeby pani nagrała
tym aparatem dziki i pomogę pani w tym. Natomiast wie pani, to nie ma nic
wspólnego z polowaniem bo trudno na działce, która ma kilkaset metrów
polować. To jest jedna sprawa. Obwody łowiecka mają minimum 3 tysiące
hektarów. Natomiast ja chcę coś zrobić dla pani, dla pani dzieci, wnuczków
i w ciągu półtora, dwóch lat zrobić muzeum. Jest takie muzeum, które
oglądałem (jedno z największych na świecie, i najlepszych) u takiego byłego
Senatora, który się nazywa Stokłosa. Osobiście to oglądałem. Ma piękne,
nowoczesne. Oczywiście to takie nie będzie, ale na pewno pani dzieci nie
widziały głuszca, czy nie widziały cietrzewia, bo to są ptaki, które już
wymierają i u nas już nie ma i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. My
mówimy o muzeum. Nie może być na tym terenie, w lesie, na polance obiektu
dla fotografii bo na fotografie to wystarczy obiekt taki jak na Staszica piętnaście
metrów kwadratowych i można robić zdjęcia i wywoływać. Natomiast nie ma to
nic wspólnego z polowaniem, z zabijaniem, ze znęcaniem się. Muzeum.
W Świętokrzyskim takiego muzeum nie ma. Ja na stare lata chciałem coś
zostawić fajnego dla dzieci, dla młodzieży szkolnej, żeby sobie zwiedzały. To
będzie bardzo ładny obiekt, mam naprawdę prawdziwych sponsorów, nie takich
jak na zakup Korony. Również jestem w sytuacji, gdzie mogę pozyskać jakieś
środki jeszcze od innych instytucji i będzie to fajna rzecz, dlatego pani będzie
zadowolona na pewno i niech pani nie mówi o jakimś tam zabijaniu zwierząt,
tam nie będzie nikt niczego zabijał
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska - ad vocem
Panie Radny, ja zanim podjęłam decyzję, aby dziś zabrać głos w takim
stanowisku jakie prezentuję pozwoliłam sobie zapoznać się ze stroną Koła
Łowieckiego „Rosomak" i ja wiem, że tam nie będzie polowań, nie mnie jednak
będą tam prezentowane trofea właśnie z polowań i w tym momencie z całym
szacunkiem panie radny, ale w galerii, którą prezentujecie pozowanie całych
rodzin, czy członków waszego koła z martwą zwierzyną, przepraszam, do mnie
to nie przemawia. Jak najbardziej szanuję pana zdanie, ale mojego zdania w tej
kwestii nie zmienię. Ja wolę, aby moje dzieci jednak cieszyły się przyrodą
widząc fotografie na których staram się uchwycić zwierzęta jak i również
przyrodę. Dziękuję uprzejmie.
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Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Prezydencie, panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Janku drogi, skoro
wiemy wszyscy, że będziesz kustoszem to na pewno zagłosujemy za.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-15
-2
—7

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/510/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wojska
Polskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy

Do pkt 9.13
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt fuchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Przedłużenia raczej
wydzierżawienia dzierżawy nieruchomości przy ul. Świerkowej. Jest to
analogiczna sytuacja jak przy ul. Chorzowskiej tylko w innej części Miasta.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/511/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Do pkt 9. 14

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Jest to
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przedłużenie istniejącej dzierżawy, która w tej chwili jest wykorzystywana pod
uprawy rolne.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/512/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.

Do pkt 9.15
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Śląskiej. Jest to
przedłużenie istniejącej dzierżawy, niewielkiego kiosku przy ul. Śląskiej. Proszę
o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/513/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Śląskiej.

Do pkt 9.16
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Krakowskiej. Sytuacja
analogiczna jak przy ul. Śląskiej, jest to taki można powiedzieć przyklejony
niewielki kiosk do al. Legionów (na rogu Legionów i Krakowskiej) do
wieżowca i do pawilonów w którym jest apteka, sklep spożywczy, na pewno
wszyscy kojarzą, poczta. Proszę o podjęcie.
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Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-25
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/514/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy
ul. Krakowskiej.

Do pkt 9.17
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej (dz. nr
259/1). Jest to dawna rolna nieruchomość. Jeden z sąsiadów zwrócił się
z pismem, że jest zainteresowany nabyciem. Ponieważ nie tylko on może kupić
więc sprzedaż nastąpi w trybie przetargowym, czyli na zasadach ogólnych.
Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały i następnej również.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/515/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ul. Piekoszowskiej (dz. nr 259/1).

Do pkt 9.18
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej (dz. nr
259/3).
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

30

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/516/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy
ul. Piekoszowskiej (dz. nr 259/3).

Do pkt 9.19
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Jest to sprzedaż na poprawę zagospodarowania nieruchomości Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w celu umożliwienia dojazdu do
budowanego przez nią budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/517/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Do pkt 9.20
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Pakosz 46. Tutaj jest sytuacja
taka, że jest to budynek zabudowany budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym,
a więc w zasadzie jest to analogiczna sytuacja co do sprzedaży mieszkań.
Jednak w tym przypadku ponieważ budynek jest jednorodzinny oczywiście
najemcy tego budynku posiadają pierwszeństwo w ich nabyciu, ale z uwagi na
to, że budynek nie stanowi wspólnoty lub więcej lokali nie ma w budynku niż
jeden, stąd potrzebna jest uchwała jednostkowa, indywidualna i o co niniejszym
państwa proszę.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/518/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy
ulicy Pakosz 46.
Do pkt 9. 21

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Geodezji zarekomendował
pan Filip Pietrzyk projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy
Henryka Sienkiewicza 28. Jest to budynek w którym była (jest chyba nadal
Desa) i jest to lokal o powierzchni 66 m2, nie mającej witryny na Sienkiewicza,
znajdujący się od podwórka tego budynku w którym prowadzona jest
działalność biurowa.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-23
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/519/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 28.
Do pkt 9.22

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w
sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 2 znajdującego się w budynku
położonym w Kielcach przy ulicy Księdza Stanisława Staszica 10. Lokal o
2
powierzchni 15 m przy ul. Staszica 10 w którym prowadzona jest działalność
gastronomiczna. Najemca jest najemcą od 1991 roku.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za

-23

Wstrzymało się

-l

Przeciw

- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/520/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 2 znajdującego się
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Księdza Stanisława Staszica 10.

Dopkt 9.23
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie zamiany
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Piotrkowskiej, Silnicznej,
Stolarskiej i l-go Maja. Jest to zamiana nieruchomości położonej obok dworca
PKS-u, Kościół Św. Krzyża, ul. Gosiewskiego, ul. l-go Maja. W tym miejscu
jest parking dworca PKS-u, który jak państwo wiedzą Miasto niedawno nabyło
i teren, który widzimy tutaj jest terenem składającym się z nieruchomości dwóch
właścicieli osoby fizycznej i kościelnej osoby prawnej. W tej nieruchomości
mamy 15% udziałów, 85 % udziałów ma (ja zaokrąglam) osoba fizyczna.
Chcemy pozyskać tą nieruchomość i tą również. W ten sposób będziemy
dysponować całym terenem pomiędzy Kościołem Św. Krzyża, ul. Gosiewskiego
a l-go Maja. Na czas remontu dworca ten teren będzie mógł służyć jako
zaplecze dla dworca a w przyszłości po zakończeniu remontu dworca na pewno
będzie można myśleć o tym w jaki sposób możemy ten teren zagospodarować
czy zmieniać plan czy też zostawić bo na dzień dzisiejszy jest tutaj
wielkopowierzchniowo obiekt handlowy. Z myślą o ewentualnym wyjściu
awaryjnym gdyby bazary miały przestać istnieć na ul. Seminaryjskiej, no ale
chyba raczej nic na to nie wskazuje więc na pewno po remoncie dworca jak
będziemy mieli cały teren będzie można o nim myśleć w jakichś rozsądnych
kategoriach ale to jest sprawa na później. Na dziś uważam, że powinniśmy cały
ten teren pozyskać, żeby ten kwartał razem z dworcem znajdował się w mieście
a tu nadarza się o tyle ciekawa okazja, że właściciel tego udziału dzierżawi od
nas nieruchomość przy ul. Stolarskiej i taką niewielka nieruchomość na
trójkącie bermudzkim (posiada tą nieruchomość) gdzie był ten parking. To jest
nieruchomość miejska a ponieważ przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego i jego zapisy są takie, ze przyszła linia zabudowy jest linią
obowiązującą, czyli ten kto będzie tutaj stawiał obiekt musi dosunąć się ze
ścianą do krawędzi działki, stad nie mając tej działki nie ma możliwości niczego
robić z ta działką czy sam, czy poprzez sprzedaż, czy ktokolwiek inny. W
sytuacji kiedy miasto nabyło dworzec wpadliśmy na taki pomysł że można by
spróbować zaproponować zamianę tej nieruchomości i nieruchomości przy
Stolarskiej i na ten właśnie udział i w ren sposób sprawę posiadania tych
gruntów regulować przy dworcu. Proszę o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

-22
- brak
-l

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/521/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy
Piotrkowskiej, Silnicznej, Stolarskiej i l-go Maja.

Dopkt 9.24
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendowała projekt uchwały w sprawie w sprawie zamiany
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Krakowskiej i Stanisława
Toporowskiego. Nieruchomość przy ul. Toporowskiego stanowi własność Kurii
Diecezjalnej. Nieruchomość od lat znajduje się częściowo w ogrodzeniu
przedszkola miejskiego i częściowo znajduje się dookoła bloku, a tak w istocie
to nawet częściowo pod budynkiem z tym, że tam tytuł jest założony na gminę,
ten tytuł ewentualnie mógłby stanowić problemy z jego uchyleniem i właśnie
dlatego chcemy rozwiązać tą sytuację w ten sposób, żeby tą nieruchomość
zamienić na nieruchomość, która powoduje, że formalnie własnościowe
nieruchomość Kurii przy ul. Krakowskiej w której mieści się drukarnia
„Jedność" nie posiada dostępu do drogi publicznej, znaczy faktyczny dostęp
posiada natomiast nie posiada prawnego i stąd w ostatnim czasie Kuria wreszcie
uregulowała stan prawny tej nieruchomości poprzez założenie księgi wieczystej
na to i ta zamiana wreszcie stała się możliwa. Stąd proponujemy rozwiązać to
właśnie poprzez tą zamianę. Oni będą mieli dojazd tam już własny my będziemy
mieli tą nieruchomość w żłobku, a przy okazji oni przy akcie notarialnym
zrezygnują z potencjalnych roszczeń o stwierdzanie nieważności decyzji na
mocy której Skarb Państwa nabył nieruchomość pod tym budynkiem. Proszę
o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/522/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy
ulicy Krakowskiej i Stanisława Toporowskiego.
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Do pkt 9. 25

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendowała projekt uchwały w sprawie w sprawie zamiany
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Tylnej i l-go Maja. To duga
część tej uchwały przy dworcu PKS ul. Tylna, 1-go Maja. To jest własność
kościelnej osoby prawnej i chcemy tą nieruchomość zamienić na nieruchomość,
która przylega do posesji kościoła, ale z drugiej strony za ekranami, od strony
Hotelu Qubus. W ten sposób wraz z tamtą uchwałą cały ten teren będzie już
własnością (razem z tą częścią dworca) Miasta Kielce. Proszę o podjęcie.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-21
-1
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/523/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy
ulicy Tylnej i 1-go Maja.
Do pkt 9. 26

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie nabycia prawa
własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy
Wikaryjskiej (dz. nr 86/19). Jest to resztówka z cmentarza, którą musimy nabyć
w związku z jego rozbudową. Niewielka 141 m2. Proszę o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/524/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
w Kielcach przy ulicy Wikaryjskiej (dz. nr 86/19).
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Dopkt 9.27
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie nabycia prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy
Karola Olszewskiego
i Hubalczyków. Nabycie od Elektrociepłowni
nieruchomości o 4 hektarowej powierzchni. Jest to nieruchomość, którą chcemy
nabyć, żeby powiększyć istniejący już ten ponad dziesięciohektarowy obszar,
który przeznaczamy na potrzeby inwestycyjne sprzedając w przetargu jak
państwo na pewno pamiętają, te działki powoli wydzielane w miarę tego jak są
uzbrajane i ta już istniejąca droga, w której zlokalizowane są sieci i przyłącza
i w ten sposób chcielibyśmy zrobić z całą tą częścią, to jest już miejskie
i poszerzyć również o tą część od Elektrociepłowni, żeby ten teren rozszerzył się
i mógł być przedmiotem ofert składanych potencjalnym inwestorom. Proszę
o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/525/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego i Hubalczyków.

Do pkt 9. 28
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie projektu
uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości
lokalowej numer 5, położonej w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej 16C. Kolejny
projekt jest związany z tym co mówiła tutaj przedniowczyni, pani Dyrektor
Kalita. Jest to nabycie od miejskiej spółki od TBS-u jednego z mieszkań tych
zasobach przy ulicy Chęcińskiej, które zostały przez KTBS przejęte od syndyka
masy upadłości tej spółki byłego prywatnego TBS-u STBS i ten lokal będzie
przeznaczony dla rodziny ewakuowanej z tych objętych działaniami wojennymi
obszarami wschodniej Ukrainy w którym Miasto Kielce w tym programie,
którego Miasto Kielce współuczestniczy. Bardzo proszę o podjęcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
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Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/526/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości
lokalowej numer 5, położonej w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej 16C.

Do pkt 9. 29
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w
sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr XXII/464/2016 z dnia 17
marca 2016 r. w sprawie zamiany udziałów we współwłasności nieruchomości
położonych w Kielcach przy ulicach: Generała Józefa Hauke-Bosaka, Wojska
Polskiego, Wrzosowej. Ostatnie dwie uchwały to prośba o korektę uchwały
dotyczącej Wietrzni. Tam wystąpił taki problem, że okazało się przez aktem, że
mamy w księdze wieczystej nieruchomości nie tylko te, które są przedmiotem
zamiany co uniemożliwiło podejście do aktów w takiej konfiguracji, w ten
sposób troszeczkę nam się zmieniła ta konfiguracja bo uprawomocnił nam się
ZRIT na ulicę Rotmistrza Pileckiego, stąd jest prośba o korektę tej uchwały
polegającej na usunięciu pewnych działek. To oczywiście nie zmienia całego
charakteru transakcji, która polega na tym, że to wyrobisko główne pozostaje
w rękach Miasta (będzie w rękach Miasta) już jednostkowo, bo tak jak już tu
wcześniej wspominałem, a pozostałe te części w rękach osób fizycznych. A te
resztowki, które zostaną zajmiemy się tym w późniejszym czasie. Wtedy kiedy
już ZRIT będzie prawomocny, kiedy to wszystko już przejdzie i będziemy mieli
własność czystą i powyłączamy niektóre z ksiąg wieczystych, tak jak to należy
zrobić. Proszę o podjęcie tych dwóch uchwał bo jedna to uchylenie tamtej, a
druga podjęcie tej już po korekcie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za

-24

Wstrzymało się

- brak

Przeciw

— brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/527/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr XXII/464/2016
z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zamiany udziałów we współwłasności
37

nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Generała Józefa HaukeBosaka, Wojska Polskiego, Wrzosowej.
Dopkt 9.30
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip
Piętrzy k zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany udziałów we
współwłasności nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach Generała
Józefa Hauke-Bosaka, Wojska Polskiego.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/528/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie zamiany udziałów we współwłasności nieruchomości
położonych w Kielcach przy ulicach Generała Józefa Hauke-Bosaka, Wojska
Polskiego.

Do pkt 9. 31
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak zarekomendował
projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania
kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w
Kielcach na kadencję 2016-2019. Przeczytam uzasadnienie do uchwały w
sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników
sądów powszechnych w Kielcach. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił
się do rady Miasta Kielce o dokonanie uzupełnienia listy ławników Sądu
Okręgowego w Kielcach kadencji 2016-2019, poprzez wybranie 2 ławników do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w art. 163
stanowi, iż przez przystąpieniem do wyborów na ławników rada gminy
powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych
kandydatach. W związku z powyższym podjęcie uchwały Rady Miasta Kielce
jest uzasadniony. Szanowni państwo musimy powołać zespół pięcioosobowy.
Wobec tego proszę o zgłaszanie kandydatów do tego zespołu.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Ponieważ w komisji ds. ławników pracował pan Borowiec Witold. Ja zgłaszam
jego. Jest doświadczony w tych sprawach. Dziękuję.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Czy pan radny Witold Borowiec wyraża zgodę?
Radny Rady Miasta Kielce pan Witold Borowiec
Wyrażam zgodę.
Radna Rady Miasta Kielce pani Agata Wojda
W imieniu Klubu radnych Platformy Obywatelskiej zgłaszam kandydaturę
radnej Joanny Winiarskiej.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Czy pani radna Joanna Winiarska wyraża zgodę?
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Wyrażam zgodę.
Radny Rady Miasta Kielce pan Piotr Kisiel
Panie Przewodniczący chciałem zgłosić Mariannę Noworycka-Gniatkowska
oraz Jarosława Karysia.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Czy pani radna Marianna Noworycka-Gniatkowska i pan radny Jarosław Karyś
wyrażają zgodę?
Radna Rady Miasta Kielce pani Marianna Noworycka-Gniatkowska
Wyrażam zgodę.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Karyś
Wyrażam zgodę
Radny rady Miasta Kielce pan Witold Borowiec
Zgłaszam radnego Tomasza Boguckiego.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Czy pan radny Tomasz Bogucki wyraża zgodę?
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Pkt l § l brzmi: w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów ławników
Sądu Okręgowego w Kielcach do orzekania w sprawach z zakresu pracy i
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ubezpieczeń społecznych na kadencję 2016-2019 powołuje się Zespół do spraw
opiniowania kandydatów na ławników zwany dalej „Zespołem" w składzie:
1) Witold Borowiec
2) Joanna Winiarska
3) Marianna Noworycka-Gniatkowska
4) Jarosław Karyś
5) Tomasz Bogucki
Pkt 2 § l brzmi: zespół ze swojego grona wybiera Przewodniczącego Zespołu.
Pkt 3 § l brzmi: zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. l, jest przygotowanie
i przedstawienie Radzie Miasta Kielce swojej opinii o zgłoszonych kandydatach,
w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
przepisami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
§ 2 brzmi: wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta
Kielce.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/529/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na
ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Kielcach
na kadencję 2016-2019.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Prosiłbym, żeby zespół ze swojego grona, tak jak mamy w sentencji uchwały
wybrał Przewodniczącego, żebyśmy uzupełnili tą uchwałę.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Winiarska
Dziękuję, jeżeli mogę zabrać głos w tym temacie ponieważ tak się składa, że
byłam przewodniczącą w poprzedniej komisji. Dziwi mnie, że jest pięcioro,
było dwóch radnych pozostałe trzy osoby to był pan z Policji i z Urzędu Miasta,
i z Sądu nie mniej jednak skoro taka decyzja jest Przewodniczącego to ją
uszanuję, ale z tego co pamiętam to przewodniczącego wybieraliśmy na
pierwszym spotkaniu i wydaje mi się, że to będzie najrozsądniejsze. Na
pierwszym spotkaniu wybieraliśmy swojego gremium przewodniczącego
i chyba tak powinno być też tym razem, jeśli koledzy mają inne zdanie to ja nie
będę negowała.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wszyscy są jednomyślni w tej sprawie, oczywiście na pierwszym posiedzeniu
zespołu wybiorą przewodniczącego.
Do pkt 9. 32

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak zarekomendował
projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady
Miasta Kielce. Ja odczytam główne zapisy tego projektu, § l brzmi: ze składu
Komisji Sporu, Turystyki i Promocji Rady Miasta Kielce odwołuje się radnego
Dariusza Kozaka. § 2 brzmi: ze składu Komisji Ładu Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miasta Kielce odwołuje się radnego
Roberta Siejkę. § 3 brzmi: do składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady
Miasta Kielce powołuje się radnych: Roberta Siejkę, Grzegorza Świercza,
Włodzimierza Wielgusa, Jacka Wołowca. § 4 brzmi: uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/530/2016 z dnia 19 maja 2016
roku w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta
Kielce.
Do pkt 10

Interpelacje załączone do protokołu złożyli radni:
- Agata Woj da
- Jacek Wołowiec

Do pkt 11
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Informuję, że kolejna sesja Rady Miasta Kielce odbędzie się w dniu 16 czerwca
2016 roku.
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Do pkt 12
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXV sesję Rady Miasta Kielce
w dniu 19 maja 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miasta
Protokót\p0fządziła

Aoi#<JC»Dariusz Kozak

Joanna Sci/egienny
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