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Protokół Nr LVI/2014 

z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 16 stycznia 2014 roku, w godz. 10.00 – 11.00 

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

Rynek 1 

 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 Radnych. Nieobecny 

Radny Marcin Perz. 

 

 

Do pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Otwieram LVI sesję Rady Miasta Kielce w dniu 16 stycznia 2014 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.  

Witam wśród nas Pana Krzysztofa Słonia Senatora RP. 

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 stycznia 2014 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 projektu uchwały w sprawie zasad 

korzystania z parków i skwerów na terenie miasta Kielc. 
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

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

głosowania. 

 

Głosowanie. 

 

I. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad 

korzystania z parków i skwerów na terenie miasta Kielc 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z 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   – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Wobec powyższego sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19 

grudnia 2013r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 
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5. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 

Komunalnego Miasta Kielce za rok 2013. 

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta 

Kielce w 2013 roku. 

8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce za rok 2013; 

9. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026, z autopoprawką; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok, z autopoprawką;  

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości; 

6) w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie 

wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014 roku; 

7) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności; 

8) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad 

zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w ramach programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla 

Osób Bezdomnych w Kielcach przy ul. Żniwnej 4; 

10) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie 

ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce na okres od 

dnia 1.04.2014r. do dnia 31.03.2015r.; 

11) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/680/2012 Rady Miasta Kielce 

z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia przepisów porządkowych 

obowiązujących w gminnym regularnym przewozie osób. 
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10. Interpelacje i zapytania Radnych.  

11. Sprawy różne i wolne wnioski.  

12. 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 19 grudnia 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.  

 

Głosowanie: 

 

Za    – 22 

Przeciw    – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

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

Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 19 grudnia 2013r. 

 

Do pkt. 4 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

1. Serdeczne podziękowania kieruję do Pana Radnego Wiesława Kozy za 

przekazanie daru z firmy SKANSKA dla rodaków z Winnicy w postaci 

siedmiu telewizorów marki SONY. Ojczyzna Panu tego nie zapomni.  

2. Interpelacje między sesjami złożyli Radni:  

 Dariusz Kozak, 

 Katarzyna Zapała, 

 Mariusz Goraj, 

 Joanna Winiarska, 

 Tadeusz Kozior. 
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Do pkt. 5 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Sprawozdanie z działalności Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 

Komunalnego Miasta Kielce za rok 2013 jest opublikowane na stronie 

internetowej dla radnych. W skrócie powiem, że z przyjętego planu pracy 

zakończono komunalizację 15 tytułów komunalizacyjnych, nieruchomości 

gruntowych, na łączną powierzchnię ponad 2 ha. Dodatkowo, poza planem 

komunalizacją objęto 15 nieruchomości gruntowych na łączną powierzchnię 3,8 

ha. Ponadto w roku 2013 skompletowano całość dokumentacji i przekazano do 

Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o wydanie decyzji komunalizacyjnej 

na dwa tytuły na łączną powierzchnię 0,2 ha. Przygotowano także dokumenty 

do uzyskania tytułu własności przez Skarb Państwa/Gminę Kielce 

nieruchomości o powierzchni 0,0481 ha. Można więc podsumować rok 2013 

w działaniach skutecznych, w odniesieniu do komunalizacji, w ten sposób, że 

Miasto Kielce stało się w legalny sposób właścicielem kolejnych 6 ha 

nieruchomości gruntowych. 

 

Do pkt. 6 

 

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 19 

grudnia 2013 r. wydałem: 

I.   34  zarządzenia dotyczące: 

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

rok – 
 Nr 434/2013, Nr 442/2013, Nr 444/2013, Nr 447/2013,

 

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów 

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 rok – 
Nr 

430/2013, Nr 435/2013, Nr 443/2013,   Nr 445/2013, 448/2013, 449/2013
, 

3. ustalenia: 

a) zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów 

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.  – 
Nr 

1/2014
, 

b) planu finansowego Urzędu Miasta Kielce na 2014 r. – 
Nr 2/2014

, 
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c) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami na 2014 r. – 
Nr 

3/2014
, 

4. zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie Programu 

profilaktyki zakażeń: 

a) pneumokokowych na lata 2013-2016 – 
Nr 4/2014,

 

b) meningokokowych na lata 2013-2016 – 
Nr 5/2014,

 

c) wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2015 

– 
Nr 6/2014,

 

5. przyznania w 2014 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta 

Kielce–
  Nr 441/2013

, 

6. powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie 

stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2013 

– 
Nr 440/2013

, 

7. przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 

w roku 2013  – 
Nr 12/2014

, 

8. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji  

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania 

Komisji Konkursowej  do zaopiniowania złożonych ofert  – 
Nr 8/2014

, 

9. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej w Kielcach – 
Nr 431/2013

, 

10. ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na 

utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 

terenie Miasta Kielce w 2014 roku  –
  Nr 9/2014

, 

11. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla 

Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 

2014 –
  Nr 10/2014

, 

12. powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Kielce na lata 2014-2020 –
  Nr 14/2014

, 

13. realizacji inwestycji pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej w 

Kieleckim Obszarze Metropolitalnym- Budowa bus-pasów w ciągu 

ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza – Iwanowa w Kielcach na 

odcinku od ulicy Podklasztornej do ulicy Massalskiego wraz ze 

skrzyżowaniami –
  Nr 436/2013

, 

14. ustalenia czasu pracy w 2014 roku dla pracowników Urzędu Miasta 

Kielce –
  Nr 7/2014

, 
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15. powołania pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych – 
Nr 432/2013,

 

16. likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miasta Kielce – 
Nr 438/2013

, 

17. zmiany zarządzeń w sprawie:  

a) powołania Stałej Komisji ds. Inwentaryzacji – 
Nr 437/2013

, 

b) ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu 

Miasta Kielce  – 
Nr 446/2013

, 

c) powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Kielcach – 
Nr 11/2014

, 

d) kontroli i obiegu dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Kielce 

– 
Nr 13/2014

, 

e) przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki 

sportowe w roku 2013  – 
Nr 15/2014

, 

18. ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości 

stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2014 –
  Nr 439/2013

, 

19. nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego – 
Nr 433/2013

, 

II.  5 decyzji i 6 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, 

bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 12 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce. 

 

 

Do pkt. 7 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce 

w 2013 roku jest opublikowane na stronie dla Radnych, w związku z tym 

chciałbym tylko zapytać czy macie Państwo jakieś pytania i uwagi do tego 

materiału?  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Do pkt. 8 

 

Radny Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Kielce przedstawił Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Kielce za rok 2013. 

Szczegółowe Sprawozdanie będzie również „zawieszone” na stronie, 

a w formie papierowej jest dostępne w Biurze Rady, żeby tutaj nie zabierać zbyt 

dużo czasu, ja zreferuję tylko niektóre zapisy.  

W pierwszym półroczu ubiegłego roku tradycyjnie Komisja wykonywała 

zadania procedury absolutoryjnej. W ramach tej procedury 5 lutego ubr. 

Komisja przyjęła informację o kontrolach przeprowadzonych w 2012 roku przez 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz kontrolach zewnętrznych, 

a także informację nt. analizy wniosków i zaleceń pokontrolnych. Na 

posiedzeniu w kwietniu 2013r. Komisja ze swojego składu wyłoniła dwa 

zespoły do kontroli wykonania budżetu Miasta Kielce za 2012 rok. Jeden z tych 

zespołów pracował w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, 

a drugi w Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. 4 czerwca 

zakończona została kontrola absolutoryjna. Komisja zapoznała się 

z materiałami, skonstruowała wniosek absolutoryjny, który został przesłany do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, przekazany Prezydentowi Miasta 

i przedłożony Wysokiej Radzie na sesji w dniu 27 czerwca 2013r. Na 

posiedzeniu w lipcu ubr. Komisja zajmowała się trybami udzielania zamówień 

publicznych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne, zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych. W szczegółowym sprawozdaniu jest tabela 

z analizą tychże zamówień. We wniosku końcowym Komisja nie stwierdziła 

nieprawidłowości w procedurach udzielania zamówień publicznych przez 

Miasto Kielce. W ramach planu pracy na II półrocze Komisja powołała jeden 

zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu Miasta za 

I półrocze 2013r., a także w zakresie kontroli nad spółkami komunalnymi 

w Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Kontrola odbywała się 

do listopada i w jej efekcie 7 listopada Komisja sformułowała wnioski do 

Prezydenta Miasta o przedstawienie na sesji informacji dotyczących sytuacji 

takich spółek, jak Port Lotniczy Kielce SA, sytuacji finansowej KORONY 

KIELCE SA, oraz wykonania uchwały dotyczącej połączenia spółek 

komunalnych: RPZ i PUK, oraz sytuacji finansowej tychże Spółek. Na 

posiedzeniu w grudniu ubr. Komisja przyjęła plan pracy, który przedstawiła na 
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sesji grudniowej i został on przez Wysoką Radę przyjęty. Chciałbym również 

zaznaczyć, że zadaniem Komisji jest rozpatrywanie pism i skarg skierowanych 

do Ratusza, wyręczamy tutaj w jakiś sposób całą Wysoką Radę. I tak procedura, 

mimo, że w jakiś sposób czasami kwestionowana przez organ nadzoru, nadal 

jest prowadzona, i w naszej ocenie, a myślę, że nie tylko w naszej, zasadnie. Bo 

chcę zakomunikować, że Komisja w ciągu ubiegłego roku rozpatrzyła 24 pisma, 

które wpłynęły za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta, ale 

w zdecydowanej większości nie nosiły znamion skarg, mimo, że były tak 

tytułowane. W wyniku rozpatrzenia tych skarg Komisja Rewizyjna skierowała 

do Prezydenta Miasta Kielce 10 stanowisk i na te stanowiska otrzymała 

merytoryczne i precyzyjne odpowiedzi. Dziękuję. 

 

Do pkt. 9 

 

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. 9. 1 - 2 

 

Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekty 

uchwał: 

I. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2014-2026, 

II. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok  

W imieniu Pana Prezydenta Miasta rekomenduję Państwu przyjęcie obu 

projektów uchwał. 

 Zmiany ujęte w projekcie zmiany budżetu spowodują zmniejszenie planu 

dochodów budżetu Miasta o kwotę 725 466 zł, w tym: zwiększa się plan 

dochodów bieżących o kwotę 1 536 923 zł oraz zmniejsza się plan dochodów 

majątkowych o kwotę 2 262 389 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków 

budżetu Miasta o kwotę 6 386 028 zł, w tym: plan wydatków bieżących o kwotę 



10 

 

2 303 429 zł oraz plan wydatków majątkowych 4 082 599 zł. Również zwiększa 

się plan przychodów o kwotę 35 111 494 zł oraz zwiększa się plan rozchodów 

o kwotę 28 000 000 zł. Proponujemy również zmiany w limitach wydatków na 

wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2014r. Przyjęcie 

zmian proponowanych w projekcie uchwały, łącznie z autopoprawką, 

spowoduje, że deficyt budżetu Miasta wynosić będzie 135 674 491 zł i zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych 

w wysokości 116 836 971 zł, jak też wolnymi środkami, które pozostały na 

rachunku Miasta w kwocie 18 837 520 zł. Przychody w planie budżetu na rok 

2014 wyniosą wtedy 172 817 zł, a rozchody 37 142 890 zł.  

Proszę o uchwalenie wszystkich proponowanych zmian ujętych w tych 

dokumentach. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje związane z WPF na lata 

2014-2026 wraz z autopoprawką, to są one następstwem zapisów i zmian, które 

niesie ze sobą przyjęcie projektu zmieniającego budżet na rok 2014.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVI/982/2014 z dnia 16 stycznia 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2014-2026. 

 

II. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVI/983/2014 z dnia 16 stycznia 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 

rok. 

 

Do pkt. 9. 3 - 4 

 

Pani Skarbnik Barbara Nowak zarekomendowała projekty uchwał: 

1. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego; 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego 

Projekt nr 1 dotyczy kredytu zaciągniętego we wrześniu 2009 roku, a drugi 

projekt dotyczy kredytu zaciągniętego w roku 2012. W związku z tym, że na 

rachunku bankowym zostały środki nie wykorzystane na wydatki zaplanowane 

w 2013 roku, kwotą 28 mln zł chcemy spłacić kredyty, których marże są dużo 

wyższe od kredytu, który właśnie został niewykorzystany. Powiem tylko, że 

kredyty, których raty chcemy spłacić w latach 2015, 2016, 2017, to na przykład 

na jednym jest marża 1, 88, na innych jest 1,52 lub 1,53. Natomiast kredyt, 

którym spłacamy te transze ma marżę 0,99. Spłata tych kredytów spowoduje 

inne rozłożenie transz zaciągniętych kredytów aniżeli były one ujęte we 

wcześniejszych uchwałach. Zatem bardzo proszę o przyjęcie zmian 

zaproponowanych w projektach uchwał.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVI/984/2014 z dnia 16 stycznia 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego. 
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II. Głosowanie 

 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVI/985/2014 z dnia 16 stycznia 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego. 

 

 

Do pkt. 9. 5 

 

Pani Dorota Polak Dyrektor Wydziału Podatków UM zarekomendowała 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

Projekt uchwały nie zmienia wysokości stawek podatków od 

nieruchomości. W uchwale obowiązującej, z grudnia 2011 roku, zamieszczono 

odwołanie do rozporządzenia Komisji (WE) z 15 grudnia 2006 roku w sprawie 

stosowania Traktatu do pomocy de minimis, które to rozporządzenie 

obowiązywało do 31 grudnia 2013r. Od 1 stycznia 2014r. obowiązuje nowe 

rozporządzenie (UE) z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, będące jednym 

z elementów przeprowadzonej przez Komisję reformy unijnych przepisów 

dotyczących pomocy publicznej. W celu zachowania preferencji podatkowych 

stanowiących pomoc de minimis, obowiązująca uchwała musi być 

znowelizowana i przystosowana do nowych przepisów określających zasady 

udzielania jej pomocy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVI/986/2014 z dnia 16 stycznia 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

 

Do pkt. 9. 6 

 

Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Kielcach uzasadnił projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu 

potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 

w 2014 roku. 

Ten projekt uchwały umożliwi pomoc 150 osobom bezrobotnym bez 

prawa do zasiłku, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. Tę 

działalność prowadzimy już od kilku lat i jest oceniana bardzo pozytywnie 

zarówno przez osoby, które korzystają z tego dobrodziejstwa, jak i przez te 

instytucje miejskie, które korzystają z pracy wykonywanej przez tych ludzi.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVI/987/2014 z dnia 16 stycznia 2014 

roku w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie 

wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014 roku. 
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Do pkt. 9. 7 - 8 

 

Pan Dyrektor Marek Scelina zarekomendował projekty uchwał: 

1. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 

2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad 

zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w ramach programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

Staram się zawsze referować projekty uchwał w sposób skondensowany, 

lecz pozwólcie Państwo, że tutaj powiem nieco więcej o genezie tych projektów. 

Do tej pory w naszym kraju, czyli do końca ubiegłego roku problem ten 

regulowała odpowiednia ustawa, która wygasła z końcem ubiegłego roku. Rząd 

zaproponował żeby uregulować tę sprawę w postaci kontynuacji ustawy i tak to 

miało być, aż się okazało, że ze względu na uzasadnione, jak się wydaje, uwagi 

Ministerstwa Finansów, postanowiono, że kwestie te ureguluje odpowiednia 

uchwała Rządu. Rząd tę uchwałę podjął, przy czym okazało się, że na rynku 

prawnym funkcjonuje ustawa o pomocy społecznej regulująca zasady 

przyznawania pomocy i odpłatności za tę pomoc, i że uchwała Rządu, uchwała 

Rady Ministrów, jako akt niższego rzędu, nie może niestety spowodować, że 

pojawią się zapisy dotyczące podniesienia tego progu dochodowego do 150 %, 

jak było w poprzedniej ustawie. No i pojawił się pewien ambaras, który żeby 

rozwiązać, zaproponowano żeby rady gmin podjęły odpowiednie uchwały 

dotyczące podwyższenia tego progu dochodowego. Nie będę się silił tutaj na 

ocenę tego mechanizmu, który spowodował, że stało się jak się stało. Natomiast 

chcę tu parę rzeczy kategorycznie wyjaśnić. W Kielcach ani jedna osoba, która 

była do tej pory, na mocy poprzedniego prawa, uprawniona do korzystania 

z posiłków mimo, że przekraczała kryterium dochodowe, z tego powodu ani 

jedna osoba nie otrzymała odmowy. Wszyscy ci, którzy w ubiegłym roku mieli 

to uprawnienie, to uprawnienie zachowali nadal. I nadal z tych posiłków 

korzystają. Pytanie jaka jest przyczyna, że część z Państwa Radnych spotkała się 

z interwencjami niektórych naszych klientów, ale tu odpowiedzi udzielę za 

chwilę. Ale za nim powiem skąd się wzięły te interwencje, chciałbym Państwu 

dosyć dokładnie zrelacjonować co jest w tej uchwale. Uchwała ta stanowi, że do 
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150 % kryterium dochodowego, to jest 813 zł dla osób, które samotnie 

gospodarują i 684 zł dla osób w rodzinie, w Kielcach, jeżeli podejmiemy tę 

uchwałę, osoby te będą korzystały z bezpłatnego żywienia. Powyżej tej kwoty 

będziemy pobierali odpłatność, która jest uregulowana w stosownej tabeli, 

stanowiącej załącznik do projektu uchwały. Natomiast osoby, które mają 

dochód powyżej 250 % również będą mogły korzystać, ale wtedy, kiedy 

udowodnią, że ponoszą jakieś specjalne, wysokie wydatki np. leczenia czy 

mieszkania. Uchwała, którą w tej chwili Państwu proponujemy, ani całe to, no 

nazwijmy sprawe po imieniu, jednak zamieszanie, nie spowodowało, 

powtarzam, żadnej odmowy. Uchwała, którą teraz podejmiemy, jest dokładnie 

powtórzeniem tamtej uchwały z 7 listopada ubr., poza tym, że zmieniają się 

podstawy prawne. Skąd się biorą interwencje? Ano stąd, że w tej uchwale, którą 

Państwo wówczas podjęli, wpisaliśmy, że osoby, które mają dochód ponad 250 

% kryterium dochodowego muszą udowodnić, że mają wysokie wydatki. 

Przedtem tego ograniczenia nie było, a mogłoby to spowodować, że stalibyśmy 

się jadłodajnią dla wszystkich Kielczan, fundując im dwudaniowe obiady po 7 

zł. To ograniczenie Państwo sami, opierając się oczywiście o projekt uchwały, 

który MOPR w imieniu Prezydenta Miasta zaproponował, przyjęli. Ci, którzy 

teraz przychodzili się skarżyć na ten stan rzeczy, skarżyli się z tego powodu, bo 

pewnie, moim zdaniem, jakaś niewielka grupa, z tego uprawnienia musiała 

przestać korzystać. 250 % to jest 1355 zł dla osób samotnie gospodarujących 

i 1140 zł dla osób w rodzinie. Powtarzam, że ten dochód nie wyklucza 

możliwości korzystania z żywienia przez MOPR, natomiast trzeba udowodnić, 

że ponosi się jakieś inne wysokie koszty utrzymania, co powoduje, że człowiek 

przestaje sobie radzić. W moim bardzo głębokim przekonaniu jest to 

rozwiązanie zdroworozsądkowe, a dodatkowo trzymające się takiego kryterium 

sprawiedliwości. Dziękuję i proszę o przyjęcie projektu uchwały. 

 

Radna Agata Wojda 

Panie Dyrektorze mam pytanie, bo nie ukrywam, że w Pana wypowiedzi 

mam pewien dysonans. Co do uchwał i zapisów tych uchwał nie mam uwag, 

natomiast moje zaniepokojenie wzbudziła wczorajsza Pana wypowiedź 

w artykule Gazety Wyborczej, z której ja wywnioskowałam, nie wiem czy 

słusznie, że Program w kształcie wcześniej realizowanym w mieście Kielce, od 

początku stycznia nie jest kontynuowany, i jakaś część osób, które z niego 

korzystały jest pozbawiona możliwości skorzystania z programu dożywiania. 

Rozumiem, że teraz Pan wyprostował te informacje i twierdzi, że takich 
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problemów nie ma. Wczoraj to było trochę niepokojące. W tym kontekście 

mam, Panie Dyrektorze, pytanie, czy Panu znane jest pismo, które skierował 

Wydział Polityki Społecznej do wszystkich ośrodków pomocy społecznej na 

przełomie 2013/2014 roku, także do MOPR w Kielcach. W tym piśmie 

tłumaczone są oczywiście nowe zasady i zapisy uchwały Rady Ministrów 

podjętej w grudniu 2013r. Ja pozwolę sobie przytoczyć taki chyba 

najważniejszy dla państwa punkt, który uspokaja, że umowy pomiędzy gminą 

a wojewodą zostaną podpisane po przedstawieniu przez gminę wniosku 

i uchwał, które dziś podejmujemy, z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2014 

roku. Czyli pismo, które zapewnia, że finansowanie dla tego programu będzie 

i prośba do gmin, żeby ten program w tym kształcie kontynuowały. Jeżeli jakieś 

wątpliwości były, chyba dwóch gmin tylko, w tym Miasto Kielce, to Panu 

Dyrektorowi nie muszę chyba mówić, że Wydział Polityki Społecznej 

w Urzędzie Wojewódzkim jest wyjątkowo otwartym Wydziałem i można było 

te wątpliwości wyjaśnić.  

 

Pan Dyr Marek Scelina 

Jedyna winę jaką mogę sobie w tej całej sprawie przypisać to fakt, że 

pragnąc aby przedstawiciele kieleckiego społeczeństwa zainteresowani 

problemem uzyskali pełną informację, że udzieliłem tej informacji kieleckiej 

prasie. Dodam, że efekt był taki, że dwie informacje się ukazały jedna wczoraj, 

a dzisiaj kolejna. No i powiem tylko tyle, że z mojej informacji została 

dezinformacja. Po drugie to pismo rzeczywiście, jak Pani Radna powiedziała, 

dostaliśmy na przełomie roku. Ono jest nawet datowane na 31 grudnia 2013r., to 

rzeczywiście jest przełom tego roku. Tylko potem jest 1 stycznia i jeszcze kilka 

dni wolnych. Dziś jest 16, więc nie jest to aż tak odlegle. Ponadto myślę, że 

polemika na temat tych dat jest mocno niezręczna, ja nie chciałbym w niej 

uczestniczyć i z tego miejsca odpowiadać. Ja tylko nie bardzo się zgodzę, że 

tylko mniejszość gmin ma wątpliwości. Bo jeśli zacząć analizować sytuację 

w jakiej wszystkie gminy się znalazły, to pytam: a przecież zdajemy sobie 

sprawę, że te świadczenia są przyznawane indywidualną decyzją 

administracyjną, jaką podstawę prawną podać w tej chwili dla tych osób, 

których kryterium dochodowe było przekroczone? Nie ma takiej podstawy. 

Mimo to, to w końcu uważam, za najważniejsze, reszta to są kłopoty 

urzędników, ten program jest dokładnie w takim rozmiarze i na dokładnie takich 

samych zasadach w Kielcach kontynuowany jak do końca ubiegłego roku. 
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Radna Agata Wojda 

Ja też Panie Dyrektorze nie chcę polemizować na temat dat i wymiany tej 

korespondencji. Natomiast Panie Dyrektorze, jeżeli te wątpliwości, które Pan 

dzisiaj artykułuje pojawiły się, to też był czas, bo dziś mamy 16 stycznia, żeby 

zgłosić się do Wydziału i taką analizę bądź dyskusję przeprowadzić. Dziś 

faktycznie ten artykuł ukazał się i chyba to zasługa redaktorki, która go napisała 

i ja cieszę się, bo on sporo dziś wyjaśnia, i dziś nie Rząd jest winny, tylko jak 

Pan Dyrektor mówi, to nieporozumienie. Mam nadzieję, że to tylko 

nieporozumienie, a nie zła wola.  

 

Pan Dyr Marek Scelina 

Tylko jedno słowo – ja przeczytałem jakąś wypowiedź w której wini się 

bardzo wyraźnie pracowników samorządowych. Myślę, że w sytuacjach 

trudnych, kiedy są poważne problemy, to również do problemu 

odpowiedzialności powinno się podchodzić, że tak powiem, solidarnie. 

 

Radny Jan Gierada 

Ja rozumiem kryterium dochodowe, o coś się trzeba oprzeć, niektórzy 

mogli z tego korzystać. Mogli. Ale to nie jest pójście do kina czy to teatru, co 

można odłożyć na później za miesiąc czy dwa. Do mnie przychodziły osoby, 

dwie dokładnie, które tego kryterium dochodowego miały 1400 zł i na dzisiejszy 

czas by się nie załapały i tych posiłków, mimo, że parę lat je dostawały. Te 

osoby udowadniały mi, że tak z dnia na dzień im zabrano. Dziwi mnie to, że 

inne miasta, np. Ostrowiec wydawały te talony, kosztowało ich to 3 tys. zł, 

i dlatego uważam, że te osoby są w jakimś sensie poszkodowane, że nie zostały 

powiadomione wcześniej, a wydają masę pieniędzy na leki. Pewnie dzisiaj dalej 

będą mogły korzystać z tych talonów przedstawiając swoją sytuację rodzinną 

i finansową, ale przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jak powiedział poeta, 

i co, ktoś im wyrówna te talony? Zjedzą teraz 1 lutego za cały styczeń? Nie. I to 

mnie przeraża.  

 

Pan Dyr Marek Scelina 

      To uregulowanie, o którym Pan powiedział, i do którego się Pan odnosi 

wprowadzili Państwo nie teraz wcale i nie jest wynikiem tego całego 

zamieszania. Wprowadzili to Państwo 7 listopada 2013 roku odpowiednią 

uchwałą, te 250 %. I słusznie Państwo uczynili, bo to jest zdroworozsądkowe 

i my już o tym mówiliśmy. Decyzje administracyjne są wydawane na różne 
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okresy czasu, jeszcze będą przychodzić kolejni ludzie, którzy z tego powodu, 

jak nie udowodnią , że mają wysokie koszty utrzymania, stracą tę możliwość. 

Ale to jest skutek decyzji – uchwały podjętej w listopadzie ubiegłego roku. My 

żywimy w Kielcach około 10 tysięcy osób, co obejmuje dzieci. Nie możemy 

żywić 20 tysięcy, bo to jest nierozsądne. Tyle.  

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

1. Głosowanie 

 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 2 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVI/988/2014 z dnia 16 stycznia 2014 

roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

 

Radny Mariusz Goraj zgłosił, iż głosował „za”, lecz omyłkowo wcisnął 

przycisk „wstrzymał się”. Przewodniczący Rady Miasta Pan Tomasz 

Bogucki zdecydował, aby głos Radnego Goraja został uwzględniony jako 

oddany „za” w powyższym głosowaniu. 

 

2. Głosowanie 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVI/989/2014 z dnia 16 stycznia 2014 

roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków za 
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przyznaną pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020. 

 

Do pkt. 9. 9 

 

Pan Dyrektor Marek Scelina zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób 

Bezdomnych w Kielcach przy ul. Żniwnej 4. 

 Proponujemy tu zmiany do obecnego porządku, żeby osoby, które obecnie 

odmawiają przeprowadzenia u siebie wywiadu środowiskowego płaciły pełną 

odpłatność oraz ci, którzy deklarują, że zapłacą pełną odpłatność mogli to 

uczynić bez zbędnych procedur. Takich możliwości poprzednia uchwała 

niedawana. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVI/990/2014 z dnia 16 stycznia 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia organizacji i 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy 

Doraźnej dla Osób Bezdomnych w Kielcach przy ul. Żniwnej 4. 

 

Do pkt. 9. 10 

 

Pan Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce na 

okres od dnia 1.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. 

 Uchwała polega na przedłużeniu o kolejny rok rozliczeniowy uchwały, 

która została podjęta kilka lat temu. Stawki na kolejny rok nie zmieniają się.  
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVI/991/2014 z dnia 16 stycznia 2014 

roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce na okres od dnia 1.04.2014r. 

do dnia 31.03.2015r. 

 

Do pkt. 9. 11 

 

Pan Marian Sosnowski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego 

w Kielcach uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

XXXVII/680/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie 

określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnym regularnym 

przewozie osób. 

 Taki projekt, o tej samej treści obowiązuje w Warszawie od 10 lat. 

Myśmy się tym posłużyli ze względu na to, że on wychodzi naprzeciw 

środowiska rowerowego, które jak Państwo wiecie mocno walczyło o to żeby 

jednak można było wozić rowery w autobusach. Ten zapis pozwala na pewien 

kompromis. To trzeba, poprzez wychowywanie tego środowiska rowerowego, 

aby nie spadało odium, jak do tej pory, na kierowcę, który niestety musiał 

wielokrotnie wchodzić w taką ostrą interwencję, przykładów było kilka. W ten 

sposób, uważamy, że to jest do zmiany i myślę, że przez podjecie tej uchwały 

wiele nie ryzykujemy. Bo jeżeli dojdziemy do wniosku, już przy 

obowiązywaniu tej uchwały, będziemy mogli ją jeszcze zmienić. Jest tylko 

jedna taka zmiana, która w pewnym sensie będzie powodowała myślenie 

u rowerzysty przed wprowadzeniem, oczywiście zabezpieczenie roweru, jest to 

w tych przepisach dalszych ujęte, jak również ponoszenie odpowiedzialności 

z tytułu powstałych jakiś tam szkód: ubrudzenia, rozerwania odzieży, itd. 

Bardzo proszę państwa o podjęcie tej uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Chcę jeszcze Państwa poinformować, że Komisja Gospodarki 

Komunalnej nie podjęła decyzji w tej sprawie, podzielone są głosy 3 : 3. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Jak Pan Przewodniczący powiedział, na Komisji te głosy były podzielone, 

ja od początku jestem za tym, aby rowery można było przewozić. ZTM dokonał 

pewnych zmian w zapisach i można je porównać do zapisów, które funkcjonują 

od wielu lat między innymi w Warszawie, Łodzi, Gdańsku. Ja osobiście jestem 

tego zdania, że należy dopuścić taką możliwość przewożenia rowerów. Jest to 

kontrowersyjne, ale chcę przypomnieć, że kontrowersje wywoływał fakt 

przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach. Kierowcy też różnie do tego 

podchodzili. W tej chwili wszyscy się do tego przyzwyczaili i zaakceptowali. 

Czasem ludzie jeżdżą też ze swoimi czworonożnymi pupilami, czyli pieskami 

i też nie przeszkadza to ludziom. Myślę, że musimy wykazać więcej tolerancji 

w stosunku do siebie, więcej życzliwości, a równocześnie mieć tę świadomość, 

że rowery są po to żeby nimi jeździć po drogach, po ścieżkach. Jeżeli 

spontanicznie wystąpi taka możliwość to podejdźmy z życzliwością, uśmiechem 

do tego rowerzysty, który akurat nie może, z różnych powodów, przemieszczać 

się rowerem, musi przewieść go autobusem. Uważam, że powinniśmy 

absolutnie poprzeć projekt tej uchwały, licząc na to, że spotka się z tolerancją, 

życzliwością, z kulturą, a myślę, że właśnie takie społeczeństwo mamy. 

W związku z tym warto za tą uchwałą zagłosować.  

 

Radny Mariusz Goraj 

Ta debata na temat Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, 

powinności pewnych dotyczących umowy, która jest wykonywana na zlecenie 

Miasta, toczy się przy okazji jakiejkolwiek próby zmiany regulaminu tych 

przewozów, które w jakikolwiek sposób wymagają od MPK dostosowania się 

do prawa, które stanowimy. Nie sądzę żeby problemem było masowe 

przewożenie tych rowerów autobusami. Nikt przy zdrowych zmysłach nie 

wychodzi na rower po to żeby wsiąść w autobus. Przecież to jest oczywiste. 

Natomiast jeśli my nie podejmiemy tej uchwały to zablokujemy możliwość 

reakcji, takiej zwyczajnej zdroworozsądkowej reakcji, kierowcom autobusów, 

kiedy ludzie w lecie będący na przykład z dziećmi na dłuższej wycieczce np. 

w okolicach Sukowa czy Cedzyny spotkają jakieś nagłe załamanie pogody, 
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nagły uraz, jakieś nieprzewidziane wypadki, które skłonią do tego żeby jednak 

dzieciaka z rowerem do tego autobusu wsadzić i dowieźć do domu. Nie sądzę 

aby to na dłuższą metę powodowało jakieś problemy. Jeśli wpiszemy 

w regulamin tych przewozów to, iż ktoś, kto zdecyduje się wykorzystać to 

wolne miejsce do przewozu roweru musi się poddać rygorom tego regulaminu 

przewozu, że będzie musiał zwolnic to miejsce osobie na wózku, bo w istocie to 

miejsce do tego jest przeznaczone, to sądzę, że nic takiego wielkiego się nie 

stanie. Ja liczę tu na coś, co socjologowie nazywają regulatorem społecznym. 

Wiem, że pojawiają się tu kontrowersje, nawet rozmawiałem z moim kolegą 

Tadeuszem, że jeśli ktoś wejdzie z tym rowerem i nie będzie chciał wysiąść, 

a będzie chciała wejść matka z wózkiem, albo osoba niepełnosprawna, to co 

z nim zrobić? Podobna sytuacja jak z osobą nietrzeźwą w autobusie – od tego 

jest Straż Miejska, od tego są służby porządkowe. I tyle. Natomiast jak mówię, 

liczę na tzw. zdrowy rozsadek i regulator społeczny. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 19 

Przeciw  - 4 

Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVI/992/2014 z dnia 16 stycznia 2014 

roku zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/680/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 

grudnia 2012r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących 

w gminnym regularnym przewozie osób. 

 

 

Do pkt. 10 

 

Interpelację, załączoną  do protokołu, złożył Radny Włodzimierz Wielgus. 
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Do pkt. 11 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Przypominam Państwu, iż następna sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu 20 

lutego br. 

 

 

Do pkt. 12 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LVI sesję Rady Miasta Kielce  

w dniu 16 stycznia 2014r. 

 

 

               Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

          Tomasz Bogucki 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Gała 

 

 


