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Protokół Nr XIV/2007 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 12 września 2007 roku, w godz. 15.00 – 15.15, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych.  
Nieobecni radni: Stanisław Góźdź, Zbigniew Piątek, Stanisław Rupniewski, 
Renata Wicha. 
 
Do pkt 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Otwieram czternastą sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 12 września 
2007 roku. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych, witam zastępców 
Prezydenta Miasta Kielce, dyrektorów i wszystkie osoby, które uczestniczą 
w dzisiejszej sesji. 
 
Do pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. W porządku 
zapisany był jeden projekt uchwały. W tej samej sprawie, czyli ustalenia 
obwodów głosowania w mieście Kielce przed zbliŜającymi się wyborami 
parlamentarnymi, wpłynął w dniu dzisiejszym wniosek o poszerzenie 
porządku o punkt traktujący równieŜ o utworzeniu stałych obwodów 
głosowania w mieście Kielce. Sesja dzisiejsza związana jest z postanowieniem 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 roku w sprawie 
zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie z załącznikiem do tego postanowienia 
którym jest kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu i Senatu. Zegar 
wyborczy zaczął tykać a zatem Rada Gminy równieŜ musi się 
podporządkować do pewnych postanowień kalendarza wyborczego. Proponuję 
dopisanie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Mieście Kielce. 
 
Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad punktu: podjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania w Mieście Kielce: 
 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przystępujemy teraz do głosowania nad porządkiem obrad rozszerzonym 
o punkt, który przed chwilą głosowaliśmy: 
 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Sesja realizowana będzie wg poniŜszego porządku obrad: 
 
Porządek obrad: 
1/ Otwarcie obrad. 
2/ Omówienie porządku obrad. 
3/ Podjęcie uchwały w sprawie: 

1. utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, domach pomocy 
społecznej i areszcie śledczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania w Mieście Kielce. 

4/Zamknięcie obrad. 
 
Do pkt. 3.1 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, domach 
pomocy społecznej i areszcie śledczym w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Artykuł 30 Ordynacji Wyborczej stanowi, Ŝe tworzy się obwody głosowania 
w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz aresztach śledczych, jeŜeli 
w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej pięćdziesięciu 
wyborców. Ten warunek spełniają wymienione w projekcie uchwały 
placówki. Stąd prośba o utworzenie: sześciu obwodów w szpitalach, czterech 
obwodów w zakładach pomocy społecznej oraz jeden obwód głosowania w 
areszcie śledczym.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowo - 
Samorządowej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIV/253/2007 z dnia 
12 września 2007 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania 
w szpitalach, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Do pkt. 3.2 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie utworzenia stałych 
obwodów głosowania w Mieście Kielce. 
W obwodzie Nr 15 nastąpiła zmiana nazwy: Plac Panny Marii nosi obecnie 
nazwę Plac Najświętszej Maryi Panny. W obwodzie Nr 26 pojawiła się nowa 
nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 59 oraz w obwodzie Nr 46 pojawiła się 
nieruchomość os. Na Stoku Nr 24 C. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowo - 
Samorządowej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIV/254/2007 z dnia 
12 września 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie utworzenia 
stałych obwodów głosowania w Mieście Kielce.  
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 
12 września 2007 roku. 
 
 

Protokołował 
 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Krzysztof Słoń 
 


