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Protokół Nr XLIV/2013 

z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 16 maja 2013 roku, w godz. 9.00 – 10.20 

w sali obrad Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, 

Rynek 1 

 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 Radnych.  

Nieobecny – Radny Wiesław Koza. 

 

 

Do pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Otwieram XLIV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 16 maja 2013 roku. 

Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana 

Sekretarza, Panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta  

i szefów podległych Miastu jednostek.  

Gorące słowa powitania kieruję do Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia. 

Witam młodzież z V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego wraz z opiekunami, 

Panią Justyną Zielińską i Panem Andrzejem Kuberą. 

Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację  

z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  

Szanowni Państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym 

liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 

obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 

Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji. 

 

Do pkt. 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, 

uzgodniony w dniu 8 maja 2013 roku porządek obrad, a także projekty uchwał 

będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich 

porządkiem. 
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Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem, 

Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad dzisiejszej 

sesji, a mianowicie: 

1. wycofanie z porządku obrad; 

 projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu przy ul. 

Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy, 

 projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 

Kielcach przy ulicy Karola Henryka Kadena, 

 projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.9.1 – 

łącznik pomiędzy ul. Krakowską a ul. Łopuszniańską” na obszarze 

Miasta Kielce, 

 projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego 

w Kielcach w rejonie ulic Wincentego Witosa i Ludomira 

Różyckiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy, 

 projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w 

Kielcach przy ulicy Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. 

 

2. wprowadzenie do porządku obrad: 

 autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok, 

 projektu uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów 

w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności 

publicznej. 

 

Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy zatem do 

głosowania. 

 

I. Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu przy ul. Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Głosowanie: 
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Za   – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie projektu z porządku obrad. 

 

II. Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Karola 

Henryka Kadena. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie projektu z porządku obrad. 

 

III. Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE 

ZACHÓD – OBSZAR V.9.1 – łącznik pomiędzy ul. Krakowską a ul. 

Łopuszniańską” na obszarze Miasta Kielce. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie projektu z porządku obrad. 

 

IV. Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic 

Wincentego Witosa i Ludomira Różyckiego oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
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Głosowanie: 

 

Za   – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie projektu z porządku obrad. 

 

V. Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Grochowej 

oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofanie projektu z porządku obrad. 

 

VI. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Kielce na 2013 rok. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

VII. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach 

o charakterze użyteczności publicznej. 
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Głosowanie: 

 

Za   – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 

uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 

nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 

zaproponowane zmiany. 

Sprzeciwu nie słyszę. 

 

Głosowanie: 

Za   – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Sesja realizowana była wg poniższego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 11 

kwietnia 2013r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 2012 rok. 

7. Raport z realizacji uchwały nr XXXI/722/2008 w sprawie Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce, za rok 

2012. 

8. Sprawozdanie z efektów pracy za rok 2012 Ośrodka Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej w Kielcach jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na 

terenie miasta Kielce. 
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9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Kielce 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2012 rok. 

10. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej 

w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2013-2018; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok (z autopoprawką); 

4) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na termomodernizację 

Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach przy ul. 

Krzyżanowskiej 8; 

5) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na termomodernizację IV 

Liceum Ogólnokształcącego im. Hanki Sawickiej w Kielcach przy ul. 

Radiowej 1; 

6) w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2w Kielcach; 

7) w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach; 

8) w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach; 

9) w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach; 

10) w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach; 

11) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 29 w Kielcach; 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu 

Muzeum Historii Kielc w Kielcach; 

13) w sprawie nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnienia 

i Współuzależnienia w Kielcach; 

14) w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 

Rodzinie w Kielcach; 

15) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana 

Pawła II w Kielcach; 
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16) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy 

Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach; 

17) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy 

Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach; 

18) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy 

Społecznej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach; 

19) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy 

Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach; 

20) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji mieszkań 

chronionych utworzonych przy placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w Kielcach i szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach; 

21) w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 

używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów 

i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-

kanalizacyjnych; 

22) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce; 

23) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Rejonowemu 

Przedsiębiorstwu Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku 

wynikającego z zadań własnych gminy, obejmujących sprawy terenów 

zieleni gminnej i zadrzewień Miasta Kielce, a także selektywnego 

zagospodarowania odpadów komunalnych; 

24) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Generała Władysława Sikorskiego (dz. nr 836/39); 

25) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Kielce; 

26) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności; 

27) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania 

deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej; 

28) w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. 

z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy. 

11. Interpelacje i zapytania Radnych.  

12. Sprawy różne i wolne wnioski.  
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13. Zamknięcie obrad. 

 

Do pkt. 3 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 

protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2013r. Radny oraz każdy 

uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do 

rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń 

do protokołu.  

 

I. Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw    – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XLIII/2013 z sesji 

Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 11 kwietnia 2013r. 

 

Do pkt. 4 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

1. Informuję, iż wszyscy Radni, w ustawowo nakazanym terminie, złożyli na 

moje ręce oświadczenia majątkowe za rok 2012. 

2. Serdecznie dziękuję  Radnym, którzy uczestniczyli w poczcie sztandarowym 

Rady Miasta Kielce podczas uroczystości 3 Maja, czyli Renaty Wichy, 

Reginy Zapały oraz Wiesława Kozy. 

3. Specjalne podziękowanie kieruję do Pana Radnego Stanisława 

Rupniewskiego, który wsparł działania świąteczne i promocyjne Miasta, 

i podarował bezpłatnie 17 flag narodowych, które zostały wykorzystane 

przez naszych rodaków z Winnicy w czasie ostatnich uroczystości 

świątecznych w Kielcach i we Lwowie. Niezależnie od tego młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, laureaci konkursu 

prowadzonego przez IPN Oddział w Kielcach na temat historii na Kresach 

w latach 1921-1944 w 70 rocznicę ludobójstwa na Wołyniu, tzw. Rzezi 

Wołyńskiej, odwiedziła z tymi flagami miejsca pamięci narodowej na 

Wołyniu i Podolu, spotykając się wręcz z entuzjastycznym przyjęciem przez 
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rodaków na Ukrainie. Za sprezentowanie symboli narodowych, jeszcze raz 

Panu Radnemu wyrażam publicznie wielkie dzięki. 

4. Słowa ciepłego podziękowanie kieruje do Pana Radnego i jednocześnie 

Dyrektora Jana Gierady za otoczenie szczególna troską i opieką grupy 

lekarzy z Okręgu Winnickiego. Ojczyzna Wam tego Panowie nie zapomni. 

5. Interpelacje między sesjami złożyli Radni:  

 Dariusz Kozak 

 Katarzyna Zapała 

 Wiesław Koza 

 Joanna Winiarska 

 Jerzy Pyrek 

 Robert Siejka 

Na zakończenie Informacji pozostawiłem sobie „rodzynki z ciasta” 

podziękowań. Otóż jak Państwo pamiętacie, dla naszych rodaków z Winnicy 

zostały podarowane wianki oraz korale ufundowane przez Radnych z Klubu 

SLD. Okazało się jednak, że w stroje ludowe ubrana jest tylko żeńska część 

zespołu „Kwiat Podola”. W związku z tym wystąpiłem na piśmie z wnioskiem 

do Marszałka Senatu RP o sfinansowanie strojów ludowych dla trzech rodaków 

z Winnicy. W odpowiedzi otrzymałem informację o możliwościach Senatu 

w zakresie tego typu pomocy i o trudnościach obiektywnych, które powodują 

brak możliwości pozytywnego załatwienia sprawy. Wówczas, po chwili 

zadumy, postanowiłem nie poddawać się tak łatwo i zwróciłem się do Senatora 

RP Pana Krzysztofa Słonia z prośbą o interwencję w Kancelarii Senatu. 

Interwencja okazała się skuteczna na tyle, że można było sfinansować stroje 

prawie w całości, tzn. bez butów. Obecnie proszę Senatora RP, by w oficjalny 

sposób przekazał prezent dla rodaków z Winnicy od Senatu RP na ręce 

Prezydenta Miasta Kielce. 

Jednocześnie na ręce Pana Senatora chciałbym przekazać podziękowania dla 

Marszałka Senatu RP (załączone do protokołu). 

 

Pan Krzysztof Słoń Senator RP 

Panie Przewodniczący 

Panie Prezydencie 

Szanowni Zebrani 

Bardzo Wam wszystkim dziękuję i Panu Przewodniczącemu i Wysokiej 

Radzie, i Panu Prezydentowi, i Dyrektorom podległych Mu Wydziałów za to, że 

od lat wspieracie tak aktywnie naszych rodaków mieszkających na Ukrainie. Za 
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te akcje, które organizujecie dla nich tutaj w Polsce, za ten czas, który im 

poświęcacie, swoje siły, za to, że mogą uczestniczyć w spotkaniach, mogą 

odwiedzać nasze wspaniałe miejsca, byli w Częstochowie, byli w Oświęcimiu, 

byli w miejscowościach związanych z Powstaniem Styczniowym, dziękuję. 

Dziękuję za to, że wspieracie naszych rodaków, ale i że pamiętacie o naszych 

seniorach, że nie zapominacie o uczestnikach naszego Uniwersytetu III Wieku. 

Cieszę się bardzo, że swój skromny wkład wniósł również Senat RP i Pan 

Marszałek Bogdan Borusewicz, który bardzo serdecznie również za tą pomoc 

dla naszych rodaków dziękuje. Dziękuję również za to, że przyjęliście ode mnie, 

jako Senatora, pomoc.  

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Chciałbym jeszcze dodać, że buty kupiłem oddzielnie. Kosztowało mnie 

to tylko 1200 zł. W tym miejscu Klub Radnych Porozumienia Samorządowego 

Wojciech Lubawski zebrał 700 zł, co oznacza, że do pokrycia całej kwoty 

pozostało już tylko 500 zł. Gdyby więc ktoś z obecnych na sali obrad chciałby 

wpłacić dowolną kwotę, by zamknąć ten ciekawy rachunek, to proszę o kontakt 

z panią Dyrektor Ewą Noculą. A za dobroć serca dla rodaków z Winnicy 

serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję. 

 

Do pkt. 5 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację  

o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta Kielce. 

W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 11 

kwietnia 2013 r. wydałem: 

I. 44 zarządzenia dotyczące: 

1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 rok  

– 
Nr 104/2013, Nr 126/2013

, 
 
 

2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 rok  

– 
Nr 121/2013, Nr 133/2013

, 
 
 

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i 

wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 rok –
  Nr 99/2013, Nr 

105/2013, Nr 122/2013, 
 
Nr 127/2013, Nr 134/2013 

,   

4. przyznania w 2013 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta 

Kielce –
 Nr 125/2013

, 
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5. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji  

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji 

Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert–
 Nr 140/2013

, 

6. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego 

z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 1 maja 

2013 r. do 31 października 2013 r. przez organizacje pozarządowe 

i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy 

społecznej –
 Nr 115/2013

,   

7. zasad przyznawania oraz maksymalnej kwoty wysokości świadczeń o 

charakterze fakultatywnym, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –
 Nr 

116/2013
,   

8. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok: 

a) Biura Wystaw Artystycznych –
 Nr 106/2013

,   

b) Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” –
 Nr 107/2013

,   

c) Domu Kultury „Zameczek” –
 Nr 108/2013

,   

d) Domu Środowisk Twórczych –
 Nr 109/2013

,   

e) Kieleckiego Teatru Tańca –
 Nr 110/2013

,   

f) Kieleckiego Centrum Kultury –
 Nr 111/2013

,   

g) Miejskiej Biblioteki Publicznej –
 Nr 112/2013

,   

h) Muzeum Historii Kielc –
 Nr 113/2013

,   

i) Muzeum Zabawek i Zabawy –
 Nr 114/2013

,   

j) Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach –
 Nr 

120/2013
, 

9. powołania Zespołu do spraw połączenia spółek komunalnych Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach i Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach  – 
 Nr 141/2013

,   

10. udzielenia pełnomocnictwa –
 Nr 142/2013

,   

11. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej na terenie Miasta Kielce –
  Nr 128/2013

,   

12. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Lecha – 
Nr 101/2013, Nr 102/2013

, 

b) Jasieńskiego – 
Nr 124/2013

, 

c) Świerkowej – 
Nr 129/2013

, 

d) Mahometańskiej – 
Nr 130/2013

, 

e) Karczunek – 
Nr 131/2013

, 
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f) Ludomira Różyckiego – 
Nr 132/2013

, 

g) Kordeckiego – 
Nr 135/2013

, 

h) Stefana Żeromskiego – 
Nr 136/2013, Nr 139/2013

, 

i) Karola Chodkiewicza – 
Nr 137/2013

, 

j) Jerzego Szajnowicza Iwanowa – 
Nr 138/2013

, 

oraz w Grabowcu gmina Chmielnik – 
Nr 100/2013, Nr 118/2013, Nr 119/2013, Nr 

123/2013
, 

13. sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy 1 Maja– 
Nr 103/2013

,   

14. nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy 1 Maja – 
Nr 117/2013

,  

II. 5 decyzji i 15 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, 

bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 32 projekty uchwał Rady 

Miasta Kielce. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Panie Prezydencie, mam pytanie do Pana związane z Pana ostatnią 

decyzją personalną, która wzbudziła wiele kontrowersji w Kielcach, czyli 

powołanie Menadżera Centrum w osobie Pana Tomasza Raczyńskiego. Ja nie 

chcę odnosić się do tych kontrowersji, które Pan były Prezes Targów Kielce 

budzi swoją osobą w Kielcach. Nie chcę się również odnosić do tych 

wątpliwości podnoszonych co do istoty sprawy, czy ta decyzja jest słuszna czy 

nie, myślę, że to przyszłość pokaże i oceni skuteczność tego Pana na tym 

stanowisku. Natomiast mnie bardzo niepokoi jedna rzecz. Ja pierwszy raz , 

uczciwie Panu przyznam, a w tym samorządzie pracuję już parę ładnych lat, 

spotykam się z sytuacją kiedy jeden z wysokich funkcjonariuszy Pana 

administracji, pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału, prowadzi 

działalność gospodarczą, jest pełnomocnikiem jednego z kieleckich 

przedsiębiorców. Ja przyznam uczciwie, że nie spotkałem się z taką procedurą 

do tej pory. I mam pytanie czy nie obawia się Pan, że pełnienie przez tego Pana 

funkcji pełnomocnika jednego z kieleckich inwestorów, może w jakiś sposób 

zaburzyć jego pracę na funkcji Dyrektora i może narazić Pana również na zarzut 

nieobiektywności w podejmowanych przez niego decyzji. Czytałem również 

wczorajszy zapis czatu z Panem Tomaszem Raczyńskim w „Echu Dnia” 

i powiem szczerze, że niefrasobliwość z jaką ten Pan podchodzi do pewnych 
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kwestii zaczyna mnie niepokoić już na początku jego pracy. W związku 

z powyższym chciałbym Pana, Panie Prezydencie zapytać czy zamierza się Pan 

w jakiś sposób odnieść się do tej sytuacji. Mam wrażenie, że władze Miasta nie 

do końca wiedzą jakie mają być kompetencje pełnomocnika – Menadżera 

Centrum. Czy w jakiś sposób zamierzają Państwo interweniować w tej sprawie? 

Bo ja, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że zastępca 

dyrektora Wydziału Urzędu Miasta w Kielcach jest pełnomocnikiem jednego 

z inwestorów na terenie Miasta Kielce. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że 

dyrektor zajmujący się nieruchomościami albo planami zagospodarowania 

przestrzennego był pełnomocnikiem jednego z deweloperów. To się po prostu 

w głowie nie mieści. Mam więc pytanie w jaki sposób władze Miasta zamierzają 

się odnieść do tej sprawy? 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Pan Tomasz Raczyński wygrał konkurs na to stanowisko menadżera. Po 

wygraniu konkursu zgłosił się do mnie i poinformował mnie o swoich 

zobowiązaniach wobec jednego z kieleckich inwestorów, myślę, że niezwykle 

ważnej inwestycji, bo obiekt, który został kupiony przez tego inwestora jest 

obiektem zabytkowym. Ja wyraziłem zgodę na to, by dokończył procedury. To 

jest też ważna placówka na terenie Miasta. Ja wyraziłem zgodę na to, by 

dokończył to i jak się rozstanie z tymi swoimi zadaniami, które przyjął 

wcześniej, poinformuje mnie o tym. Czasowo się nie określił, ale myślę, że jest 

to kwestia do końca roku. Ja nie widzę takich zagrożeń jakie Pan Radny tutaj 

przedstawił. Pana Tomasza Raczyńskiego znamy, jest współtwórcą Targów 

Kielce, co by się nie mówiło, ma swoje talenty i zalety. Czy jest potrzebna ta 

funkcja? Pan podważył zasadność tego. Myślę, że czas pokaże, a ja jestem 

przekonany, że tak. Jestem przekonany, że Pan Raczyński również przysporzy 

aktywności Centrum, bo to jest zadanie niezwykle trudne i potrzebny jest 

człowiek niebanalny, a takim na pewno jest Pan Raczyński 

 

Do pkt. 6 - 9 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

Informuję Państwa Radnych, że: 

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 2012 rok, 
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2. Raport z realizacji uchwały nr XXXI/722/2008 w sprawie Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce, za rok 

2012, 

3. Sprawozdanie z efektów pracy za rok 2012 Ośrodka Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej w Kielcach jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na 

terenie miasta Kielce, 

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Kielce 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2012 rok, 

zostały z miesięcznym wyprzedzeniem opublikowane na stronach internetowych 

dla Radnych, i każdy z Państwa miał możliwość zapoznać się 

z nimi. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania czy wątpliwości do 

przekazanych materiałów? Nie widzę. Przechodzimy zatem do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Do pkt. 10 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

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. 10. 1 

 

Pan Marian Sosnowski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego 

w Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych 

przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności 

publicznej. 

 Ze względu na liczną ilość imprez, które odbywać się będą z okazji Dnia 

Dziecka czyli 1 i 2 czerwca, chcemy udzielić bezpłatnych przejazdów dla dzieci 

i młodzieży do 21 roku życia. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/784/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej 

w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej. 

 

Do pkt. 10. 2 - 3 

 

Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekty 

uchwał: 

1. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2013-2018 z autopoprawką, 

2. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok wraz z autopoprawką. 

Proszę o akceptację dla projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 

2013 rok. Projekt zawiera propozycje następujących zmian: zwiększa się plan 

dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 930 795 zł, w tym plan dochodów 

bieżących o kwotę 889 769 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 41 026 

zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 580 795 zł, w tym plan 

wydatków bieżących o kwotę 1 839 822 zł oraz plan wydatków majątkowych 

o kwotę 3 740 937 zł. Projekt zwiększa się plan przychodów budżetu kwotę 

4 650 000 zł. 

Przyjęcie wszystkich proponowanych zmian spowoduje, że deficyt budżetu 

Miasta wyniesie 132 745 157 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytów 

i pożyczek długoterminowych w wysokości 80 433 136 zł, z wolnych środków 

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta w kwocie 

52 312 021 zł. Ustala się przychody budżetu w wysokości 187 984 586 zł oraz 

rozchody budżetu w wysokości 55 239 429 zł. Bardzo proszę o uchwalenie 

wszystkich zmian, które zawarte są w projekcie tej uchwały. 

 

Radny Robert Siejka 

 Pani Skarbnik, mam dwa pytania, które zadałem na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i nie uzyskałem odpowiedzi, która by mnie satysfakcjonowała. 
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Pierwsze pytanie związane jest z wydatkami majątkowymi „zakup taboru 

samochodowego – w związku z tym, że część taboru jest mocno 

wyeksploatowana i ponoszone są wysokie koszty napraw zachodzi konieczność 

zakupu nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta”. I tutaj 

proponujecie Państwo przeznaczyć kwotę 35 000 zł. Moje pytanie więc, co to za 

nowy samochód za 35 tys. zł, i czy faktycznie jest taka potrzeba żeby tak tanie 

nowe auto kupować na potrzeby Urzędu? Drugie pytanie dotyczy zmian 

w planie dochodów i wydatków w pozycji dotyczącej Miejskiego Zarządu Dróg. 

Proponujecie Państwo zwiększyć plan wydatków bieżących MZD o kwotę 250 

tys. zł, a w uzasadnieniu piszecie, że „z przeznaczeniem na zakup usług 

pocztowych, naukowo-badawczych oraz prowizje dla kilku firm od sprzedaży 

kart postojowych”. Na Komisji Budżetu również zadałem to pytanie 

i otrzymałem trochę niepokojącą odpowiedź, że tu tak naprawdę nie chodzi o to, 

co jest napisane w uzasadnieniu, tylko chodzi o kwotę, którą już MZD 

spożytkowało na pewne wypłaty związane z likwidacją Zakładu Robót 

Drogowych, a teraz trzeba im te pieniądze oddać. Pytam więc, dlaczego 

Państwo nie piszecie wprost w uzasadnieniu jak się rzeczy mają i na co te 

pieniądze mają być wydatkowane, tylko jak podejrzewam zarówno 

w pierwszym jak i w drugim przypadku po prostu piszecie nieprawdę 

w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

 

Pani Skarbnik Barbara Nowak 

 Tu nie ma żadnych podtekstów. Być może rzeczywiście niefortunnie 

zostało sformułowane to uzasadnienie, mam na myśli kwotę 35 tys. zł, która jest 

przeznaczona, jak tutaj jest napisane, na zakup nowego samochodu. Nowy to on 

jest dla Urzędu Miasta, ale tak naprawdę to jest samochód z 2008 roku, a więc 

pięcioletni, z przebiegiem prawie 91 tys. kilometrów, ale samochód w bardzo 

dobrym stanie. To jest Citroen C 5, który do tej pory był na stanie 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i od tej spółki kupujemy ten samochód za 

35 tys. zł. To, że samochody będące na stanie Urzędu są mocno 

wyeksploatowane, to myślę, że to nie jest moją rzeczą, ja powiem, że na pewno 

tak jest i jestem o tym przekonana, a 1 czy 2 samochody są takie, że już dawno 

nie powinny jeździć. Ten samochód został kupiony za taką cenę jaka wynika 

z tabel towarzystwa ubezpieczeniowego. 

W drugim przypadku też nie chcemy nikogo oszukać w tym, co tutaj piszemy. 

To co napisaliśmy to jest prawda. Prawda, która się odnosi do zapisu w tej 

uchwale i do zmian pomiędzy poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej 
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i nie możemy nazywać tego inaczej, bo RIO nigdy by nie przyjęła takiego 

uzasadnienia, które jest niezgodne z tabelą zmian. Rzeczywiście rzecz dotyczy 

takiej sytuacji, że w momencie gdy został zlikwidowany Zakład Robót 

Drogowych, to cały majątek – należności, zobowiązania, wszystko przechodzi 

na Urząd Miasta. W tym momencie MZD nie miał pieniędzy na to, żeby 

wypłacić ludziom odprawy czy też trzynastki, które im się należały. I żeby 

wywiązać się z tych zobowiązań w określonym czasie umówiliśmy się z MZD, 

że nie będziemy czekać na sesję, bo tylko na sesji możemy przesunąć pomiędzy 

jednostkami te środki, umówiliśmy się, że oni z własnych środków, które 

właśnie posiadają na tych paragrafach., które tutaj są wskazane, dokonają 

przesunięć pomiędzy paragrafami i wypłacą te pieniądze, natomiast my po 

prostu te środki zwrócimy. Ale w tym momencie musimy zasilić, oddać na 

paragrafy , z których MZD środki wziął. Ja mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, 

ale taka jest niestety ta finansjera budżetowa jednostek publicznych.  

 

Radny Jan Gierada 

 Oczywiście Robert ma rację. Nowe to jest nowe. Nie można kupić nowych 

butów, a będą zelowane u szewca. Wystarczy ten zapis w uzasadnieniu zmienić 

na: „kupić samochód”, wykreślić słowo „nowy”.  

 

Radny Robert Siejka – ad vocem 

 Jeśli chodzi o Miejski Zarząd Dróg, to mam wrażenie Pani Skarbnik, że po 

prostu ktoś czegoś nie dopilnował jednak. Do uchwałę o likwidacji tego Zakładu 

to podejmowaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, w ubiegłym roku i wtedy można 

było przewidzieć, że będą takie koszty związane z odprawami czy trzynastkami. 

I gdzieś tych środków po drodze zabrakło, dlatego są dzisiaj takie perturbacje. 

A jeśli chodzi o kwestie samochodu, to ja w dalszym ciągu się zastanawiam po 

co nam to pięcioletnie auto skoro mamy odświeżać ten tabor. Pani mówi, że jest 

w dobrym stanie. Ja mam do sprzedania Mercedesa trochę starszego, ale tani, za 

18 tys. zł chętnie go sprzedam. 

 

Pani Skarbnik Barbara Nowak 

 Oczywiście ma Pan rację , Panie Radny Gierada, jest to niefortunne 

sformułowanie. Nie powinno się znaleźć to słowo „nowy”. 
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Radna Katarzyna Zapała 

 Pani Skarbnik jest jeszcze jedna kwestia. Na Komisji Budżetu poprzez 

moją inicjatywę długo dyskutowaliśmy na temat monitoringu miasta, a to 

dlatego, że w uchwale jest zapisane, że 40 tys. zł jest przekazane na ten cel. I nie 

do końca jest wyjaśniona kwestia na co te pieniądze zostają przekazane. 

Generalnie po jakiejś dłuższej dyskusji okazało się, że pieniądze te mają być 

przekazane na zbudowanie jakby odpowiedniej infrastruktury, przy okazji 

modernizacji Centrum, by w przyszłości móc zrobić monitoring Miasta, jeżeli 

taką decyzję podejmiemy. Generalnie przychylam się do głosów moich 

przedmówców, żeby bardziej wprost w uzasadnieniach tłumaczyć na co 

pieniądze są przekazywane. 

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/785/2013 z dnia 16 maja 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2013-2018. 

 

II. Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/786/2013 z dnia 16 maja 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 

rok. 
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Do pkt. 10. 4 - 5 

 

Pani Skarbnik Barbara Nowak uzasadniła dwa projekty uchwał: 

 

1. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na termomodernizację 

Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach przy ul. 

Krzyżanowskiej 8, 

2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na termomodernizację IV 

Liceum Ogólnokształcącego im. Hanki Sawickiej w Kielcach przy ul. 

Radiowej 1. 

Mamy możliwość zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dwa zadania 

związane z termomodernizacją. Istnieje możliwość jak zwykle umorzenia 20 % 

tej pożyczki, która byłaby spłacana do roku 2017. Bardzo proszę o przyjęcie obu 

projektów. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/787/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na termomodernizację 

Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 

8. 

 

II. Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/788/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na termomodernizację IV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Hanki Sawickiej w Kielcach przy ul. Radiowej 1. 

 

Do pkt. 10. 6 - 10 

 

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

UM zarekomendował projekty uchwał: 

1) w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2w Kielcach 

2) w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach; 

3) w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach; 

4) w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach; 

5) w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1w Kielcach 

W dniu 9 lutego br. były podjęte uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

wymienionych Liceów Profilowanych. Wynika to z tego, że od 1 września 

2012r. weszły zmiany w systemie kształcenia zawodowego określone w ustawie 

o systemie oświaty. W związku z powyższym takie placówki nie mają racji 

bytu, dlatego proszę o akceptację proponowanych projektów uchwał.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/789/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2w Kielcach. 

 

II. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/790/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach. 

 

III. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/791/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach. 

 

IV. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/792/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach. 

 

V. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/793/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach 

 

Do pkt. 10. 11 

 

Dyrektor Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 29 w Kielcach. 

7 lutego była podjęta intencyjna uchwała o zamiarze likwidacji SP nr 29. 

Konsekwencją tego jest dzisiejsza uchwała o likwidacji tejże placówki. 

Szczegóły dotyczące problemów tej Szkoły były omawiane zarówno na 

Komisjach oraz były przedstawiane na sesji Rady w dniu 7 lutego br. 

W związku z tym proszę o przychylne odniesienie się do proponowanego 

projektu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/794/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 29 w Kielcach. 

 

Do pkt. 10. 12 

 

Dyrektor Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Historii Kielc 

w Kielcach. 

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zmianie niektórych innych ustaw 

wymusiła zmianę Statut. Zmiany główne to wskazanie źródeł finansowania, 

sporządzanie planu finansowego, powołania dyrektora. Bardzo proszę 

o przyjęcie projektu uchwały. 



23 

 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/795/2013 z dnia 16 maja 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum 

Historii Kielc w Kielcach. 

 

Do pkt. 10. 13 

 

Dyrektor Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały w sprawie nadania 

statutu Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach. 

 Z dniem 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa o działalności 

leczniczej. Dlatego należało dokonać korekt, które są dopasowane do w/w 

ustawy. Jednocześnie ustawodawca nakazał dostosowanie działalności Ośrodka 

do przepisów nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/796/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnienia i 

Współuzależnienia w Kielcach 
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Do pkt. 10. 14 

 

Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

W związku z tym, że prowadzimy żłobek, jak Państwo wiedzą jest to 

w połowie żłobek zakładowy, w połowie miejski, tę działalność musimy wpisać 

do naszego Statutu. I to jest powód zaproponowanej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 17 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/797/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie 

w Kielcach. 

 

Do pkt. 10. 15 - 19 

 

Dyrektor Marek Scelina zarekomendował projekty uchwał: 

1. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 

w Kielcach, 

2. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. 

Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, 

3. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. 

F. Malskiej w Kielcach, 

4. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. 

Prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, 

5. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. 

Św. Brata Alberta w Kielcach. 
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W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego regulacji 

w domach pomocy społecznej zmienia się procedura przyjmowania 

regulaminów organizacyjnych i tego zmiana dotyczy.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 18 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/798/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 

w Kielcach. 

 

II. Głosowanie 

Za   - 18 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/799/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. 

Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach 

 

III. Głosowanie 

Za   - 17 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/800/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. 

F. Malskiej w Kielcach. 
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IV. Głosowanie 

Za   - 18 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/801/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. 

Prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach. 

 

V. Głosowanie 

Za   - 18 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/802/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. 

Św. Brata Alberta w Kielcach. 

 

Do pkt. 10. 20 

 

Dyrektor Marek Scelina zarekomendował projekt uchwały uchylającej 

uchwałę w sprawie ustalenia organizacji mieszkań chronionych utworzonych 

przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kielcach i szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach. 

Z przykrością muszę stwierdzić, że wniesienie tego projektu jest 

spowodowane naszym błędem. Otóż w § 1 poprzedniej uchwały zapisaliśmy 

nieodpowiednią uchwałę, którą należało uchylić. W związku z tym proszę 

o przyjęcie uchwały w brzmieniu, które relacjonuję.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 18 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/803/2013 z dnia 16 maja 2013 

roku uchylającą uchwałę w sprawie ustalenia organizacji mieszkań chronionych 

utworzonych przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kielcach i 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach. 

 

Do pkt. 10. 21 

 

Pan Wojciech Kołodziejczyk Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji UM 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta 

Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-

kanalizacyjnych 

 Projekt dotyczy sieci kanalizacyjnej w ul. Batalionów Chłopskich 

i wodociągu w tej ulicy. Wydzielenie to ma na celu zapewnienie prawidłowej 

eksploatacji i utrzymanie w należytym stanie tych urządzeń i obiektów. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 19 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/804/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i 

eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w 

Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych 

 

Do pkt. 10. 22 

 

Pan Marek Klikowicz Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa UM przestawił 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce. 
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 Proponowany projekt dotyczy określonej grupy osób, które zajmują 

lokale, które  mogą być wynajęte jako lokale socjalne. Pozwoli on skrócić nam 

drogę sądową, przynajmniej o jeden przebieg sądowy, ponieważ mając na 

uwadze, że i tak ci ludzie dostaną prawo do lokalu socjalnego, my z urzędu 

zawieramy z nimi umowę na lokal socjalny. Zazwyczaj są to osoby, które mają 

już wypowiedzianą umowę i są dłużnikami. To pozwoli obniżyć im czynsz, 

a później ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, a nam pozwoli uniknąć kosztów 

i procedur sądowych.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/805/2013 z dnia 16 maja 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce. 

 

Do pkt. 10. 23 

 

Pan Mieczysław Pastuszko Dyrektor Wydziały Projektów Strukturalnych 

i Strategii Miasta UM zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni Sp. z o.o. w 

Kielcach obowiązku wynikającego z zadań własnych gminy, obejmujących 

sprawy terenów zieleni gminnej i zadrzewień Miasta Kielce, a także 

selektywnego zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 To kolejne doprecyzowanie tych zadań, które chcemy powierzyć RPZ. 

Dzisiaj prosimy o to, abyście Państwo zechcieli przychylić się do propozycji aby 

RPZ powierzyć budowę, remonty dróg, placów, chodników, w tym roboty 

bitumiczne. Chcemy by RPZ mógł budować również ścieżki rowerowe w masy 

bitumicznej. Na tym polega ta zmiana. Jak Państwo wiecie RPZ, za zgodą 

Wysokiej Rady, został wyposażony, został podniesiony kapitał zakładowy tej 

Spółki poprzez wniesienie sprzętu, który był w dyspozycji zlikwidowanego 
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Zakładu Robót Drogowych. Jest dobry potencjał w tym przedsiębiorstwie 

i chcemy żeby on był dobrze wykorzystywany. Bardzo proszę o podjęcie tej 

uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

Za   - 18 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/806/2013 z dnia 16 maja 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Rejonowemu 

Przedsiębiorstwu Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego z 

zadań własnych gminy, obejmujących sprawy terenów zieleni gminnej i 

zadrzewień Miasta Kielce, a także selektywnego zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

 

Do pkt. 10. 24 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Generała 

Władysława Sikorskiego (dz. nr 836/39). 

 Uchwała dotyczy terenu o powierzchni 441 m
2
, sprzedaż na poprawę 

zagospodarowania. Z trzech stron nieruchomość jest otoczona gruntami 

wnioskodawcy i w części jest posadowiony na niej budynek garażowy, który 

stanowi własność tej osoby. Stąd zachodzi przesłanka żeby uwzględnić 

możliwość sprzedaży na poprawę zagospodarowania, w tym przypadku bez 

bonifikaty ponieważ nie ma tutaj celu mieszkaniowego. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/807/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Generała Władysława Sikorskiego (dz. nr 836/39). 

 

Do pkt. 10. 25 

 

Pan Witold Bruzda Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Usług 

Komunalnych UM uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce. 

 Zmiana polega na uwzględnieniu w uchwale, w rodzajach pojemników do 

zbierania odpadów komunalnych, kontenerów posiadających możliwość 

zagęszczania odpadów tzw. prasokontenerów. Ponadto, zgodnie z wnioskiem 

Wojewody Świętokrzyskiego wykreślono z Rozdziału 13 w § 13, ust. 4 oraz § 

14 zasady i sposoby przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji, jako 

wykraczające poza katalog wymagań jakie powinien zawierać regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/808/2013 z dnia 16 maja 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Kielce. 
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Do pkt. 10. 26 

 

Dyrektor Witold Bruzda uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

Zmiana ta jest wynikiem podjęcia poprzedniej uchwały, na podstawie 

której do listy pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych 

dodano prasokontenery. Jednocześnie określono stawkę opłaty za każdy1 m
3
 

objętości prasokonteneta. 

 

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Zapała 

Ja tylko chciałam podziękować Panu Dyrektorowi za pracę i szybkę 

reakcję na nasze uwagi. Wprowadzamy nowy system zbierania śmieci i pewnie 

takie uchwały będą się pojawiały, bo dopracowujemy cały system. Ta uchwała 

pozwoli uporządkować sytuację dużych przedsiębiorstw, które decydują się na 

to żeby śmieci komunalne prasować, zmniejszać ich objętość. Mam nadzieję, że 

doczekamy momentu, w którym również osoby indywidualne, fizyczne będą 

kupowały i zbierały śmieci poprzez właśnie prasokontenery. 

 

Wiceprzewodnicząca Renata Wicha 

Panie Dyrektorze żeby tak już dopełnić tych wszystkich pochwał, ja 

również chciałam na ręce Pana Dyrektora złożyć podziękowania Wydziałowi za 

akcję wywożenia śmieci wielkogabarytowych. Naprawdę mieszkańcy bardzo 

pozytywnie odbierają tę akcję i prosimy o więcej. Dziękuję bardzo. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/809/2013 z dnia 16 maja 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o 

określonej pojemności. 
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Do pkt. 10. 27 

 

Dyrektor Witold Bruzda uzasadnił projekt uchwały w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Zmiana w tej uchwale również spowodowana jest pojawieniem się 

nowych stawek opłata za selektywną zbiórkę odpadów w kontenerach o dużej 

pojemności oraz w prasokontenerze. Jak również wprowadzamy tą uchwałą 

możliwość składania deklaracji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. 

Te deklaracje oczywiście powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym lub składane za pośrednictwem zaufanego profilu e-puap. 

Proszę o przyjecie tej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/810/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania 

deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

 

Do pkt. 10. 28 

 

Dyrektor Witold Bruzda uzasadnił projekt uchwały w sprawie powierzenia 

Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku 

wynikającego z zadania własnego gminy. 
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 Ta uchwała dotyczy powierzenia Spółce organizowania, a później 

prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Proszę 

o przyjecie uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIV/811/2013 z dnia16 maja 2013 

roku w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 

w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy. 

 

Do pkt. 11 

 

Interpelacje (załączone do protokołu) złożyli Radni: 

 Joanna Grzela, 

 Alicja Obara, 

 Renata Wicha 

 Włodzimierz Wielgus, 

 Katarzyna Zapała 

 

Do pkt. 12 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Chciałbym podziękować za szybką reakcję Klubowi Radnych Prawo 

i Sprawiedliwość, którzy uzupełnili brakującą kwotę za buty dla Zespołu „Kwiat 

Podola”. Również Pani Skarbnik Barbara Nowak oraz Pan Wojciech Dudzic 

wpłacili na ten cel pieniądze. Dziękuję bardzo. 

 

Radna Agata Wojda 

Szefowie Klubów Radnych dostali zaproszenie na spotkanie, które miało 

się dzisiaj odbyć w Wojewódzkim Domu Kultury o godz. 18.00. W imieniu 
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organizatorów chciałam Państwa przeprosić i poinformować, że dzisiejsze 

spotkanie nie dojdzie do skutku ze względów organizacyjnych, a o kolejnym 

terminie organizatorzy Państwa poinformują. 

 

Do pkt. 13 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLIV sesję Rady Miasta Kielce  

w dniu 16 maja 2013r.. 

 

 

               Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

          Tomasz Bogucki 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Gała 


