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Protokół Nr LVII/2014 

z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 20 lutego 2014 roku, w godz. 10.00 – 11.25, 

w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. 

Nieobecny Radny Stanisław Góźdź. 

 

Do pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Otwieram 57 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 20 lutego 2014 roku. Witam 

Panie i Panów Radnych, Prezydenta Miasta, jego Zastępców, Skarbnika Miasta, 

Sekretarza Miasta, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta oraz szefów 

jednostek organizacyjnych Miasta. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję 

pracowników Chemar S.A. 

Witam panie i panów dziennikarzy naszych lokalnych mediów. 

Stwierdzam, że quorum zostało osiągnięte. Tym samym stwierdzam 

prawomocność dzisiejszej sesji oraz zdolność Rady do podejmowania uchwał. 

 

Na początek poproszę wszystkich o powstanie. W duchu solidaryzmu z naszymi 

przyjaciółmi z Winnicy z Ukrainy proszę o obejrzenie trzyminutowego filmu 

z wydarzeń na Ukrainie. 

(Zaprezentowano film o protestach ludności przeciw Prezydentowi Ukrainy, 

które miały miejsce w ukraińskich miastach).  

 

Do pkt. 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki  

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

projekty uchwał, będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie 

z załączonym do nich porządkiem. 

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

pan Prezydent wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji 

dwóch autopoprawek: 

 autopoprawka do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia 

na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców 

za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej; 

 autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty 

za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty 

dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat. 
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Ponadto pan Prezydent wniósł o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji 

projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia akcji spółki Zakłady 

Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar S.A. na rzecz Gminy 

Kielce. 

Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie ma. Przechodzimy do głosowania 

wniosków.  

 

I. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 

w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 

ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w pieczy zastępczej. 

Za   – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach 

publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu 

pobierania tych opłat. 

Za   – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

III. Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie nieodpłatnego nabycia akcji spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych 

i Armatury Przemysłowej Chemar S.A. na rzecz Gminy Kielce. 

Za   – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

Radny Tadeusz Kozior 

Trzeci raz zabieram głos w tym tygodniu w sprawie przejęcia udziałów 

Chemaru przez Gminę Kielce. Byłem na Komisji Gospodarki Komunalnej, 

część Radnych była i słyszała moją wypowiedź. Była ona może troszkę 

emocjonalna. Również na Komisji Budżetu i Finansów było podobnie. Sytuacja 

medialna nakreśliła nam chyba negatywny sposób przejęcia. Wydaje mi się, że 

gdybyśmy zaczęli od spotkania, jakie się odbyło wczoraj, budującego, 
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rzeczowego, to sytuacja byłaby zupełnie inna. Ale dziś jest ona taka jaka jest. 

W spółce, czy każdym zakładzie najważniejszy jest człowiek. Przecież 

wartością dodaną do spółki są pracownicy, w tym przypadku wysoko 

wykwalifikowani pracownicy. Dlatego ciągle broniłem zakładu, broniłem przed 

pomówieniami, ale nigdy nie wyrażałem swych opinii odnośnie komunalizacji 

czy prywatyzacji. Forma ta, przyjęta przez ministra prędzej czy później dojdzie 

do skutku. To nas czeka w perspektywie. 

Chciałem tu serdecznie podziękować panu Prezydentowi za spotkanie. Panie 

Prezydencie dziękujemy. Przebiegało ono w bardzo dobrej atmosferze. Było 

bardzo merytoryczne i było bardzo potrzebne. Strony mogły się swobodnie 

wypowiedzieć i poznać zamiary gminy Kielce w stosunku do naszych zakładów 

i nie tylko. Pragnę nadmienić, że ten dziewięciodniowy maraton medialny 

wyzwolił w pracownikach dużo emocji. Myślę, że każdy byłby oburzony, gdyby 

jadąc do pracy usłyszał, że chcą mu zabrać dom, w którym jest córka – czyli 

odlewnia. Ta odlewnia, chcę powiedzieć, potrzebuje na wczoraj inwestora 

i o tym mówimy od dawna. Z tego co słyszymy jest jakiś inwestor i oby się 

znalazł, bo będzie kolejne ogłoszenie o sprzedaży udziałów. Pracownicy 

Chemaru są od dwudziestu lat na etapie prywatyzacji i restrukturyzacji. Raz 

były zwolnienia grupowe. Podam tylko, że w 2000 roku odeszło z zakładu 379 

osób. Proszę zrozumieć, że dlatego w tych pracownikach powstało takie 

wzburzenie i tyle emocji wyzwolił ten komunikat. Mamy nadzieję, panie 

Prezydencie, że zdejmując tę uchwałę w dniu dzisiejszym, nie zamykamy sobie 

drogi do dalszych rozmów w kwestii komunalizacji, jak i innych form 

prywatyzacji. Ja zgadzam się z panem Prezydentem, że są procedury, które 

muszą być przestrzegane, jeżeli chodzi o uchwałę samorządu, później decyzje 

ministerstwa. Wydaje mi się, że była jeszcze jedna ścieżka, która, co wiemy 

z doświadczeń podczas zawierania pakietów gwarancyjnych, i przeprowadzania 

rozmów oficjalnych i nieoficjalnych, że można zawsze zawrzeć porozumienie, 

które po przyjęciu uchwały umożliwią wrócenie do rozmów odnośnie gwarancji 

pracowniczych. One są bardzo ważne.  

Chciałbym również podziękować pracownikom za to, że z taką determinacją, 

wspólnie bronili dobrego imienia zakładu, z którym jesteśmy związani od 

kilkudziesięciu lat. Dla wielu z nas, jest to ten sam zakład, od początku do końca 

i jak niektórzy mówią - oby to trwało do emerytury. 

Pracownicy prosili mnie o jedno sprostowanie i to muszę powiedzieć, na temat 

Parku i zużycia energii, że zaoszczędzone mogłoby być 300 – 400 tysięcy 

złotych, gdyby był inny dostawca. Park płaci niewiele ponad 300 tysięcy, więc 

musielibyśmy nic nie pobierać za energię, wtedy by Park zarobił. To było 

bardzo drastyczne i proszono mnie by ten temat podnieść.  

Ze swej strony dziękuję koleżankom i kolegom z zakładu, że wspólnie 

działaliśmy. Niestety prywatyzacja od nas nie odejdzie, ona wróci, ale to są 

decyzje ministra, poza nami. 
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki ogłosił 

trzyminutową przerwę.  

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

wznowił obrady. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki  

Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

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

16 stycznia 2014r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności przedstawicielstwa Miasta Kielce w Gotha 

w roku 2013. 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce za rok 2013. 

8. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok; 

3) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 

4) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce, 

z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań 

inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii 

Europejskiej; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Kielcach; 

6) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 

ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub 

osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej (z autopoprawką); 

7) w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie 

stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących 
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absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – 

z Winnicy na Ukrainie; 

8) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce; 

9) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych 

miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu 

pobierania tych opłat (z autopoprawką); 

10) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Prendowskiej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży; 

11) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Osobnej; 

12) w sprawie nabycia prawa własności gruntu położonego w Kielcach 

przy ulicy Orkana; 

13) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy Wikaryjskiej (dz. nr 88/7); 

14) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego (dz. nr 6/171, 

dz. nr 6/173); 

15) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/663/2012 Rady Miasta 

Kielce z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej (dz. nr 367/1, 

dz. nr 368/1); 

16) w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej 

w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej (dz. nr 367/4, dz. nr 368/9); 

17) w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny prawa 

własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 

Warszawskiej; 

18) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Malików; 

19) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Zgody; 

20) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Stanisława Staszica; 

21) w sprawie wydzierżawienia zabudowanego gruntu położonego 

w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy (działki nr: 10/39, 

10/24, 746, 10/65, 10/32, 10/58, 755); 

22) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ulicy Ludomira Różyckiego; 

23) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Narciarskiej i Jana Karskiego oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. 
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9. Interpelacje i zapytania Radnych.  

10. Sprawy różne i wolne wnioski.  

11. Zamknięcie obrad. 

 

Do pkt. 3 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad: Przyjęcie protokołu z sesji 

Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 16 stycznia 2014 r. 

Informuję państwa, że do rozpoczęcia dzisiejszej sesji nikt nie wniósł żadnych 

uwag do tego protokołu. 

 

Głosowanie: 

Za    – 15 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr LVI/2014 z sesji 

Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 16 stycznia 2014 r. 

 

Do pkt. 4 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Serdeczne podziękowania kieruje do pana Radnego Władysława Burzawy za 

kwestę na rzecz pomocy dzieciom polskim na Litwie, uczniom szkoły imienia 

Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach Rejon Soleczniki. Stosowny list 

z podziękowaniami od Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

w Kielcach, podpisany przez prezesa Zarządu Pana Stanisława Szreka wpłynął 

na adres Rady Miasta i jest do wglądu. 

Interpelacje między sesjami złożyli Radni: 

 Joanna Winiarska; 

 Witold Borowiec. 

 

Do pkt. 5 

 

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski 

 

„INFORMACJA 

pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce 

(do 16 stycznia 2014 r. do 20 lutego 2014 r.) 

 

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

16 stycznia 2014 r. wydałem: 
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I. 38 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 rok – 
Nr 46/2014

,  

2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 rok 

– 
Nr 18/2014, Nr 35/2014

, 

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów 

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 rok – 
Nr 16/2014, 

Nr 19/2014, Nr 36/2014, Nr 47/2014
, 

4. ustalenia zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności za poszczególne 

etapy realizacji i rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych w celu 

adaptacji budynku w Kielcach przy ul. Młodej 28, na potrzeby Urzędu 

Miasta Kielce – 
Nr 38/2014

, 

5. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Kielce 

w 2014 r. – 
Nr 51/2014

, 

6. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w Urzędzie Miasta Kielce – 
Nr 45/2014

, 

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

Kielce –
 Nr 17/2014, Nr 39/2014

, 

8. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągnięte w sporcie 

w roku 2013 – 
Nr 50/2014

, 

9. wyrażenia zgody Dyrektorowi: 

a) Zespołu Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke Bosaka 

w Kielcach na ustalenie zawodu w Technikum nr 7 – 
Nr 21/2014

, 

b) Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach na 

ustalenie zawodów w  Technikum nr 8 – 
Nr 22/2014

, 

c) Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach na ustalenie 

zawodów w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 – 
Nr 23/2014

, 

d) Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach na ustalenie 

zawodów w Technikum nr 3 – 
Nr 24/2014

, 

e) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na ustalenie zawodów 

w Szkole Policealnej nr 2 w Kielcach – 
Nr 42/2014

, 

10. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 
Nr 27/2014

, 

11. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce – 
Nr 41/2014

, 

12. powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów z zakresu 

wykonywania transportu drogowego taksówką – 
Nr 52/2014

, 

13. zmiany zarządzeń w sprawie: 

a) określenia standardów dworców autobusowych oraz stawek opłat za 

korzystanie z nich przez przewoźników i operatorów – 
Nr 26/2014

, 

b) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali 

przeznaczonych na wynajem  jako lokale socjalne – 
Nr 28/2014

, 
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c) określenia trybu postępowania i warunków podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta Kielce – 
Nr 31/2014

, 

d) powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – 
Nr 34/2014

, 

e) powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Kielcach – 
Nr 33/2014

, 

f) nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego – 
Nr 37/2014

, 

g) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali 

przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne – 
Nr 48/2014

, 

h) Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu 

Miasta Kielce – 
Nr 53/2014

, 

14. powołania Zespołu ds. Analizy problemu dotyczącego ochrony wód 

podziemnych ujęcia Kielce - Białogon –
 Nr 32/2014

, 

15. uchylenia Zarządzenia w sprawie sprzedaży prawa własności 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Poleskiej – 
Nr 30/2014

, 

16. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej 

w Kielcach przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego – 
Nr 25/2014

, 

17. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Jagiellońskiej – 
Nr 20/2014

, 

b) Dąbrowszczaków – 
Nr 43/2014

, 

oraz gruntu położonego w Grabowcu, Gmina Chmielnik – 
Nr 44/2014

, 

18. nieskorzystania z prawa pierwokupu: 

a) lokalu użytkowego nr LU6, położonego w budynku nr 2 przy ulicy 

Kryształowej w Kielcach, stanowiącego odrębną nieruchomość –
 

Nr 29/2014
, 

b) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej 137 –
 Nr 40/2014

, 

c) niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 

ulicy Żelaznej –
 Nr 49/2014

, 

II. 4 decyzje i 3 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 

odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta. 

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 24 projekty uchwał Rady 

Miasta Kielce.” 

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Chciałabym poprosić o przedstawienie informacji o czymś ważnym, co 

wydarzyło się wokół Korony Kielce. Myślę, że ta sala jest odpowiednim 

miejscem, żeby taki pakiet informacji do Radnych dotarł. Myślę, że pan 

Prezydent przedstawi nam zasady współpracy z, nie wiem jak to nazwać, chyba 

„partner biznesowy” będzie najlepszym określeniem i nie odbiegającym od 
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prawdy. Zawrę w moim pytaniu kilka szczegółowych zagadnień, które 

chciałabym, aby też pan Prezydent ujął w swojej wypowiedzi. Posiłkuję się 

oczywiście pana wypowiedziami medialnymi, udzielonymi wywiadami dla 

lokalnych mediów. I tak: 

Mówił pan, że oprócz tego partnera biznesowego, z którym Korona Kielce 

nawiązała współpracę, było czterech innych kontrahentów, którzy byli 

zainteresowani przejęciem 50% akcji. Jakby pan Prezydent był łaskaw 

przybliżyć co to byli za kontrahenci, skąd kontrahenci i dlaczego ostatecznie nie 

nawiązano z nimi współpracy?  

Jeśli chodzi o zasady współpracy z obecnym partnerem biznesowym, interesuje 

mnie szczegółowy zakres transferu zawodników. Czyli w momencie, jeżeli jakiś 

zawodnik trafia do Korony, kto go utrzymuje, z czyich pieniędzy jest 

utrzymywany, kto zyskuje na sprzedaży zawodników? Oczywiście rozumiem, 

że to jest uzależnione od tego, czy to jest zawodnik, który jest wychowankiem 

Korony, czy to jest zawodnik który z tej „stajni” niemieckiej, jeśli tak się mogę 

wyrazić, trafił do klubu. Gdyby pan Prezydent był łaskaw nam to wyłożyć.  

Jeszcze, pan Prezydent, wypowiedział się w jednym z wywiadów o pieniądzach, 

dużych pieniądzach, które trafiły już od naszego partnera biznesowego do 

Klubu. Rozumiem, że pan Prezydent nie może powiedzieć jakie są to pieniądze, 

nawet gdyby pan Prezydent wyjawił tą kwotę, to z poziomu Radnych, nie mamy 

nawet możliwości zweryfikowania tych informacji. Natomiast bardziej mnie 

interesuje, na jakiej zasadzie te pieniądze trafiły do klubu? Czy to jest zasada 

pewnej umowy sponsorskiej? Taka bardziej kwestia formalna, przepływu tych 

pieniędzy bez względu na to, jakiej wielkości one by były. 

 

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski 

Poruszyła pani wiele tematów. Nie chciałbym popełnić błędu więc, albo 

odpowiem pani w formie pisemnej na pani pisemne wystąpienie, albo się 

przygotuję na następne posiedzenie Rady. Muszę się do tego przygotować. 

 

Do pkt. 6 i pkt. 7 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Proszę państwa, dwa sprawozdania: 

Sprawozdanie z działalności przedstawicielstwa Miasta Kielce w Gotha w roku 

2013, oraz Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce za rok 2013, dość długo już są 

opublikowane na stronie Rady Miasta. W związku z tym, chciałem zapytać, czy 

ktoś ma uwagi lub pytania do tych materiałów? Nie widzę, zatem przechodzimy 

do kolejnych punktów porządku obrad. 
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Do pkt. 8.1 i 8.2 

 

Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak zarekomendowała następujące 

projekty uchwał: 

 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2014-2026; 

 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 

rok. 

Pozwolą państwo, że tradycyjnie rozpocznę od prezentacji zmian w uchwale 

zmieniającej budżet. Projekt uchwały zwiększa plan dochodów budżetu Miasta 

Kielce o 3.706.204 i na kwotę tego zwiększenia składają się propozycje: 

Zwiększenia plany dochodów bieżących o 2.168.114 zł i planu dochodów 

majątkowych o kwotę 1.538.090 zł.  

Projekt zawiera również propozycje zmian w planie wydatków budżetu Miasta 

łącznie o kwotę 4.967.395 zł. Na tą kwotę składają się propozycje związane ze 

zwiększeniem planu wydatków bieżących o 2.348.739 zł oraz zwiększenia planu 

wydatków majątkowych o 2.618.656 zł. 

Proponujemy również zwiększenie planu przychodów, łącznie o 940.591 zł oraz 

zmniejszenie planu rozchodów o 320.600 zł. 

Projekt zawiera propozycje zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych, zmian 

w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 

w 2014 roku, zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków 

dochodów oświatowych i jednostek budżetowych. 

Przyjęcie wszystkich zmian, jakie proponujemy w tym projekcie, spowoduje, że 

deficyt budżetu Miasta wyniesie 136.935.682 zł i będzie pokryty przychodami 

pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 

117.157.571 zł, wolnymi środkami, które pozostały na rachunku miasta 

z poprzednich lat w wysokości 19.778.111 zł, a przychody wyniosą 173.757.972 

zł, rozchody – 206.822.290 zł. 

Propozycje, które zmieniają Wieloletniej Prognozę Finansową Miasta na lata 

2014-2026 są związane z propozycjami zmian, jakie ujęte są w projekcie 

uchwały na rok 2014. Bierze się to stąd, jak już nieraz wspominałam, istnieje 

obowiązek dokonywania zmian za każdym razem jeśli proponujemy 

i dokonujemy zmian w przedsięwzięciach, czy to majątkowych, czy to 

przedsięwzięciach bieżących, które pociągają za sobą zmiany w deficycie i inny 

parametrach, które są uchwalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026 (pkt. 8.1): 

 



 11 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/993/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2014-2026. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2014 rok (pkt. 8.2): 

 

 

Radny Mariusz Goraj (z sali) 

Panie Przewodniczący, po raz dziesiąty wciskam przycisk i nie jest to 

odnotowane na tablicy wyników głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Poprzednim razem pan zapomniał karty, więc była przelogowana i ta, którą pan 

posiada nie działa. Niestety maszyna jest bezduszna. Jak pan głosował? 

 

Radny Mariusz Goraj (z sali) 

Głosowałem za. 

 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/994/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 

rok. 

 

Do pkt. 8.3 i 8.4 

 

Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak zarekomendowała następujące 

projekty uchwał: 

 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 

 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce, 

z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych 

przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

Jedna z tych uchwał, to jest uchwała wyrażająca zgodę na zaciągnięcie kredytu 

w wysokości 75 milionów złotych, druga uchwała jest w wysokości 

10 milionów złotych. Rozdzielamy je ponieważ, 75 milionów złotych, które ma 
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pokryć deficyt budżetu Miasta na 2014 rok, to jest kredyt, który chcemy 

zaciągnąć na sfinansowanie wkładu własnego we współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej projektów. Natomiast 10 milionów złotych, jest 

związane z finansowaniem pozostałych zadań inwestycyjnych. W naszej opinii 

ograniczyliśmy te kredyty do niepełnej wysokości zaplanowanej w budżecie, 

ponieważ jak państwo wiecie z historii, dzisiaj trudno jest ocenić, czy 

rzeczywiście deficyt miasta będzie w takiej wysokości jak jest dzisiaj 

planowany i czy te kredyty będą rzeczywiście wykorzystane. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 

Kielce oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pkt. 8.3): 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/995/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 

Kielce, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań 

inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii 

Europejskiej (pkt. 8.4): 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/996/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce, z przeznaczeniem 

na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do 

współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 



 13 

Do pkt. 8.5 
 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala 

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 

Jest to projekt porządkujący, uaktualniający stan obecny. Zniknęły dwie filie 

bibliotek a na ich miejsce powstała piękna, nowoczesna filia biblioteki przy 

ulicy Okrzei. Dlatego, w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej musi to zostać 

uaktualnione.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/997/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Kielcach. 

 

Do pkt. 8.6 
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na 

raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za 

pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej (z autopoprawką). 

Poprawka ma znaczenie wyłącznie redakcyjne, chodziło o uproszczenie samego 

tytułu. Natomiast co do meritum, rzecz dotyczy postępowania z rodzinami, 

których dzieci trafiły do pieczy zastępczej. Ten pobyt jest odpłatny w stosunku 

do takiej rodziny i ta uchwała reguluje zasady postępowania. Na czym polega 

zmiana w uchwale obowiązującej aktualnie jest przywołana ustawa o pomocy 

państwa w zakresie dożywiania, w związku z tym, że moc tej ustawy wygasła 

z końcem ubiegłego roku, powoływanie się na nią musi być usunięte z naszej 

uchwały. Co do meritum sprawy, wysokości odpłatności i innych rozwiązań, nie 

wprowadzamy żadnych zmian. 

 

Uwag i pytań 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 LVII/998/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia 

całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej 

w pieczy zastępczej. 

 

Do pkt. 8.7 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania pomocy 

materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, 

będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc 

– z Winnicy na Ukrainie. 

Projekt uchwały przyzwoli na pomoc materialną w formie stypendiów 

pieniężnych studentom jednolitych studiów stacjonarnych, lub studiów I, II lub 

III stopnia, na uczelniach wyższych w Kielcach. Stypendium byłoby 

przeznaczone dla chętnych, którzy zamieszkują w mieście partnerskim Winnica. 

Mogliby oni z tej formy skorzystać. Jest to przyzwolone przez aktualnie 

obowiązujące prawo. Jednocześnie ważną rzeczą byłoby podniesienie 

wskaźnika liczby studentów z zagranicy, którzy by u nas studiowali. Dlatego 

taka propozycja wystąpiła i proszę o odniesienie się do projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Joanna Grzela 

Nie znam autora tego projektu uchwały, ale gratuluję pomysłu. Mogłabym 

jednym słowem powiedzieć - brawo. Ten projekt nabiera szczególnego 

znaczenia w kontekście wydarzeń, które dziś toczą się na Ukrainie. Chcę 

państwu powiedzieć, że według badań przeprowadzonych w 2012 roku 70% 

młodych Ukraińców chce studiować w Polsce. Na pierwszym roku studiów, na 

Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie jest trzynastu 

obcokrajowców, z czego sześcioro pochodzi z Ukrainy. Na Wydziale, na którym 

ja pracuję studiuje dwójka właśnie z Winnicy. Musicie państwo wiedzieć, że jest 

spora zapora, dla studentów obcokrajowców, a ta przeszkoda, ta bariera wynika 

z rozporządzenia Ministra, który ustala odgórnie opłatę za studia dla 

obcokrajowców. Na pierwszym roku jest to aż 2.200 euro. Na drugim roku to 

jest 2.000 euro i przez kolejne lata 2.000 euro. Rektor Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego, w wyjątkowych sytuacjach, może obniżyć te opłaty. Czyni to 

i najczęściej to czesne, opłacane przez obcokrajowców studiujących na 

Uniwersytecie wynosi około 1600 euro. To jest dobry kierunek. Dobry gest 

i ważny instrument do tego, by zachęcać Ukraińców do studiowania w Polsce. 
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W ostatnich kilku tygodniach, już kilku takim grupom opowiadałam o studiach 

na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, na wydziale Zarządzania 

i Administracji i jest spore zainteresowanie kierunkami ekonomicznymi 

i filologicznymi. Tych kierunków brakuje na Ukrainie. Nie wiem, panie 

Przewodniczący, czy tylko Winnica, może zacznijmy od Winnicy, ale 

w przyszłości pomyślmy o innych miastach Ukrainy, a może w ogóle 

o wszystkich miastach partnerskich, bo mamy naprawdę z wielu stron 

studentów. Kiedyś wydawało się to dziwne, dzisiaj jest to naturalne, że studenci, 

młodzi ludzie, posługujący się różnymi językami chadzają po korytarzach 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Z Łucka jest bardzo dużo młodzieży, którą 

ja też przyjmowałam, gościłam i opowiadałam o tym, na czym polega 

studiowanie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Daleko nam do Opola. 

Opole ma już od dawna system wspierania obcokrajowców. Władze Miasta 

między innymi postanowiły opłacać Kartę Pobytu. To jest około 360 zł. To jest 

też bardzo istotne wsparcie. Zachęcając państwa do tego, żeby przyjąć ten 

projekt uchwały, proszę wziąć pod uwagę na przyszłość, że może warto 

rozszerzyć sposób pomocy i kierunki pomocy oraz miasta, z których ci studenci 

mogliby liczyć na pomoc ze strony władz miasta. To nie są duże pieniądze, 

a naprawdę dobry pomysł i fantastyczny instrument do zachęcania do tego, by ci 

młodzi ludzie studiowali w naszym regionie, a jak mówiłam zainteresowanie 

jest. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Chciałem tylko przyklasnąć temu, co mówiła Joasia Grzela, bo faktycznie tak 

jest. Ja czekałem na taki ruch ze strony miasta, tym bardziej, że dotyczy to nie 

tylko naszych studentów z terenów Ukrainy, nie ograniczając się do Winnicy, 

ale również Mołdawii, Białorusi. To są wszystko ludzie, którzy mają Karty 

Polaka, w związku z powyższym, zgodnie z ustawodawstwem polskim mogą 

korzystać w pełni z praw, miedzy innymi z dostępu do bezpłatnej edukacji. Oni 

co prawda dostają stypendia socjalne, ale te stypendia są tak nędzne, chyba na 

poziomie 360 zł, o ile pamiętam. W granicach 360 – 380 złotych, więc ja bym 

apelował, żeby, w tym roku pewnie się nie wyrobimy, chyba że będą jakieś 

oszczędności budżetowe, żeby rozwinąć ten projekt nie tylko na miasto 

partnerskie, jakim jest Winnica, ale również na wszystkich obcokrajowców, 

posiadających Kartę Polaka, bo jednak musi być jakiś wyznacznik, którzy chcą 

w naszym mieście studiować. To bez wątpienia złamałoby pewien impas, gdzie 

mówi się, że jakość tych studentów dała o sobie widoczny znak na juwenaliach, 

czy że są mało aktywni, czy że ogólnie rzecz biorąc zamykają się w swoich 

enklawach. Sądzę, że to jest krok w bardzo dobrym kierunku i namawiam do 

tego, żeby ten program rozbudować szerzej. Być może udałoby się zachęcić 

również kieleckich przedsiębiorców do tego, aby stali się swoistymi 

mecenasami tego typu studentów. Tak jak mówiła Joasia to nie są duże 

pieniądze. Przy współpracy z Rektorem Politechniki Świętokrzyskiej, czy przy 
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współpracy z Rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego można by stworzyć 

taki szeroko pojęty fundusz stypendialny i zachęcić Polaków mieszkających 

poza wschodnią, ale nie tylko poza wschodnią, bo również poza południową 

granicą, tam też ich nie brakuje, do tego aby studiowali w Kielcach. Tym 

bardziej, że ktoś sobie może zadać pytanie, czy ludzie w Winnicy mają niższy 

poziom życia niż w Kielcach. Pewnie nie wszyscy, ale dla znacznej części tych 

Ukraińców, z którymi my się „przyjaźnimy”, te kwoty, o których mówiła Joasia 

– 2.000, 3.000 euro, to są dla nich niewyobrażalne pieniądze, to nie są nawet 

duże pieniądze, tylko to są niewyobrażalne pieniądze, porównując dzienną 

stawkę zarobku na Ukrainie. Namawiam do tego, żeby rozszerzyć ten program, 

sukcesywnie wzorem innych programów dopuszczać do tego innych obywateli 

Polski, mieszkających poza granicami. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Joanna Grzela 

Jeszcze jedno spostrzeżenie. Mam nadzieję, że ta informacja dotrze do młodych 

ludzi na Ukrainie, że różnymi kanałami będziemy propagować to potencjalne 

wsparcie dla tych, którzy chcieliby przyjechać do Kielc i tu studiować, że nie 

zamkniemy się tu tylko w Kielcach z tą informacją, że wykorzystując kanały, 

także dyplomatyczne będziemy informować o tym, że  zachęcamy w ten sposób 

do przyjazdu do Kielc, do kieleckich uczelni. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Tak się stanie. Na stronie internetowej Konsulatu Generalnego w Winnicy na 

pewno będzie zawieszona ta uchwała. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/999/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów 

dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich 

i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie. 

 

Do pkt. 8.8 
 

Zastępca dyrektora Wydziału Środowiska pan Witold Bruzda 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta 

Kielce. 
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Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej na realizację Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji, który to program został przyjęty przez Wysoką 

Radę w listopadzie ubiegłego roku. Chciałbym parę zdań przybliżyć zasady 

udzielania pomocy. Dofinansowanie ma dotyczyć przede wszystkim trwałej 

zamiany instalacji grzewczych, opalanych paliwem stałym i zainstalowanie w to 

miejsce urządzeń grzewczych opalanych gazem, olejem, urządzeń 

elektrycznych, odnawialnych źródeł energii, jak również dofinansowanie do 

podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Również istnieje możliwość 

instalowania instalacji odnawialnych źródeł energii od razu. Środki 

dofinansowania na to zadanie zostaną przeznaczone głównie na demontaż 

palenisk na paliwa stałe, zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, jak 

również montażu, wymiany lub modernizacji instalacji związanej z nowym 

źródłem ogrzewania, modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania tego systemu. Jeśli chodzi o podłączenie do 

miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznych instalacji 

centralnego ogrzewania. Wysokość kwoty, którą przeznaczamy na dotacje, to 

pokrywamy w ramach dotacji 100% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę 

na realizację tego zadania, jednak z górnym progiem ograniczającym – nie 

więcej niż 3.000 zł. Ten próg ograniczający został określony przez mieszkańców 

Kielc. Robiliśmy przy pomocy profesjonalnej firmy audyt wśród mieszkańców 

Kielc i to oni określili tą kwotę na poziomie 3.000 zł jako kwotę, którą oczekują 

w ramach wsparcia. Kto będzie beneficjentem tego programu? Przede 

wszystkim osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne, 

przedsiębiorcy, jak również jednostki sektora finansów publicznych, będące 

gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. W związku z tym, że dotacja 

określa również przedsiębiorców, a w tym przypadku ta dotacja stanowi pomoc 

de minimis, zgodnie z artykułem 7 ustawy z 2004 roku o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt uchwały został zgłoszony 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi 

Rolnictwa. Uwagi, które zostały zgłoszone przez UOKiK i Ministerstwo, zostały 

w całości uwzględnione w treści uchwały.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1000/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce. 
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Do pkt. 8.9 
 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik zarekomendował 

projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach 

publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu 

pobierania tych opłat (z autopoprawką). 

Uchwała porządkuje przede wszystkim i tworzy tekst jednolity uchwały podjętej 

przez Radę Miasta Kielce w 2003 roku, kilkakrotnie modyfikowaną, 

aktualizowaną. W tej chwili powstał tekst jednolity. Inspiracją dla tego typu 

porządków jest oczywiście sprawa związana ze zmianą formy płatności za 

postój w strefie płatnego parkowania, który polega na wprowadzeniu urządzeń, 

automatów do sprzedaży biletów. Uchwała jest z autopoprawką, która polega na 

tym, że w pierwotnej wersji bonifikata na abonamenty, jako opłatę za 

parkowanie przysługiwała tylko właścicielom lokali gdzie jest prowadzona 

działalność gospodarcza w centrum miasta, natomiast w tej chwili, również 

najemcy będą mogli korzystać z 25% bonifikaty, zgodnej z ustawą, na te 

abonamenty. Poza tym, zmiana również dotyczy niewielkiego poszerzenia strefy 

o nowo wybudowaną, czy też przebudowaną ulicę Czarnowską oraz obszar 

ulicy Żelaznej, który budził dotychczas wiele wątpliwości. W tej chwili jest 

ujednolicone o tyle, że ulica Żelazna po stronie wschodniej będzie również 

objęta strefą parkowania. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

To, że pewne rzeczy są porządkowane to bardzo dobrze. Kiedyż podjęliśmy 

jako Rada, uchwałę o wprowadzeniu automatów, na pewno ułatwi to uiszczanie 

opłaty. Aczkolwiek nie wiem dlaczego taki wariant został wybrany, że chcąc 

uiścić opłaty, trzeba wprowadzać numery rejestracyjne. Ja wiem, że to 

funkcjonuje chociażby w Warszawie, ale jest to mało wygodne, proszę mi 

wierzyć. Natomiast moje wątpliwości budzi kwestia poszerzania strefy płatnego 

parkowania, ponieważ nasze miasto jest tej wielkości jakiej jest. Zasobność 

portfeli mieszkańców jest taka jaka jest. Ja rozumiem, że poprzez strefę płatnego 

parkowania chcemy ograniczyć czas postoju samochodów w centrum, natomiast 

ja na Komisji Gospodarki Komunalnej o tym mówiłem i cały czas postuluję 

i proponuję aby to jednak rozważyć, mianowicie  takie rozwiązanie, żeby pół 

godziny, czy godzinę można było parkować w centrum nieodpłatnie. Takie 

rozwiązanie funkcjonuje w Kopenhadze. Ja, tydzień czasu obserwowałem, jest 

to bardzo dobre rozwiązanie, wziąwszy pod uwagę, że centrum wymiera, 

wszyscy o tym wiemy, mówimy. Takie rozwiązanie umożliwiłoby zatrzymanie 

się, na określony czas, nieodpłatnie, naszym mieszkańcom, zrobienie zakupów, 

załatwienie jakiś innych spraw. Okres tego parkowania byłby krótki, ponieważ 

byłby nieodpłatny. To budzi moje najpoważniejsze zastrzeżenia. Kolejna 
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sprawa, ulica Czarnowska. Tam są sklepy. Do tej pory Czarnowska była 

przelotowa, sporo osób robiło tam zakupy. Jeżeli wprowadzimy strefę płatnego 

parkowania, sklep typu Bartek, Biedronka, te obiekty stracą rację bytu, czyli 

chcemy doprowadzić do upadłości, albo przynajmniej do poważnych 

problemów finansowych kolejne firmy. Nie jest to najlepsze rozwiązanie.  

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik 

Jeżeli chodzi o wielkość miasta i zasobność portfeli. Przede wszystkim mamy 

jedną z najniższych, o ile nie najniższą stawkę jeżeli chodzi o opłaty za strefę 

płatnego parkowania. W związku z tym, w zasadzie nigdy nie było żadnych 

sygnałów z zewnątrz, od społeczeństwa, na ten temat, że wielkość tej opłaty jest 

za wysoka. Kopenhaga i pół godziny za darmo. Myślę, że tam te portfele są 

zasobniejsze, a mimo to wprowadzono nie wiadomo z jakich względów strefę 

buforową. Jeżeli chodzi o zakres strefy to myślę, że stawianie tego w ten sposób, 

że doprowadzimy do bankructwa Społem czy Biedronkę, to chyba nie jest 

zasadne. Biedronka ma parking dla swoich klientów od strony ulicy Składowej. 

Tam można zostawić auto bezpłatnie i korzystać z zakupów. Sądzę, że jeżeli 

ktoś wchodzi do sklepu Społem po drobne zakupy i zapłaci złotówkę więcej to 

też się nic złego nie dzieje. Jest to duży węzeł przesiadkowo – komunikacyjny. 

Poza tym również blisko samego centrum, a zatem chcemy uniknąć na tej 

przebudowanej ulicy Czarnowskiej, gdzie stworzone zostało dużo miejsc do 

parkowania, chcielibyśmy uniknąć takiej sypialni samochodów. Jednak rotacja 

jest wskazana. Strefa od bardzo dawna nie była zmieniana, jeżeli chodzi 

o zakres jej funkcjonowania. Właściwie każde takie decyzje o poszerzeniu strefy 

wynikają z analiz, obserwacji i pewnych wniosków, które stawiamy pod 

rozwagę i do zaaprobowania. Jeżeli chodzi o te pierwsze wolne minuty, to 

proszę mi wierzyć, że upowszechnienie tego na terenie całego miasta byłoby 

bardzo trudno egzekwowalne. Kto stoi pierwsze pół godziny za darmo – to 

wręcz nie jest możliwe. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Ja tylko odnośnie zasobności portfela, wiadomo, że w Świętokrzyskim zarobki 

należą do najniższych , poziom życia również. Została obniżona opłata na 

parkingu w centrum, ale proszę zwrócić uwagę, że poprzez wprowadzenie strefy 

płatnego parkowania coraz mniej samochodów przyjeżdża. To widzimy. 

Wystarczy przejść ulicami ile lokali sklepowych jest zamkniętych, już nie 

mówiąc o biurach, które tu funkcjonowały. Per saldo miasto na tym traci, 

ponieważ padają firmy, ludzie tracą pracę, nie mamy określonych podatków 

więc naprawdę uważam, że takie rozwiązanie należy rozważyć. Kwestia 

wprowadzenia, jeśli się chce, wszystko można zrobić. Jesteśmy w Europie, ja 

podałem konkretny przykład, kraju europejskiego w Danii – Kopenhagi. Nie 

marginalizujmy się sami z góry, że jesteśmy gorsi, że nie potrafimy. 
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Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda  

Po pierwsze bardzo dziękuję za wniesienie tej autopoprawki, bo myślę, że to 

było niedopatrzenie i to chyba tylko tyle. Natomiast dwie refleksje chciałabym 

zawrzeć w swojej wypowiedzi. Osobiście uważam, że powinniście się państwo 

pokusić o pozostawienie nie biletu dziennego, bo wiem, że to jest niemożliwe 

jeżeli nie będziemy go dystrybuować w ogólnodostępnych punktach, a tego nie 

chcemy wiadomo z jakich względów, ale zamienić na abonament dzienny. Żeby 

był on dostępny w tym punkcie przy ulicy Kościuszki. Takie jest moje zdanie, 

chociaż wiem, że państwo się do niego nie przychylacie. Teraz taka refleksja 

natury ogólnej, nie odnosząca się już nawet do Miejskiego Zarządu Dróg i do 

pana Dyrektora Wójcika, Karta Miejska. O ile chwaliłam pod niebiosa ideę 

Karty Miejskiej, natomiast w tym momencie, kiedy staramy się wykorzystywać 

jej większe możliwości to trochę wypaczamy jej ideę, bo jeżeli się okaże, że 

w momencie jak dołożymy na przykład możliwość płacenia Kartą Miejską za 

korzystanie z obiektów MOSiR-u, albo instytucji kultury i ja na swojej karcie 

będę musiała mieć pięć subkont, na których będę musiała pilnować, w tym 

momencie dwa, ale jak dołożymy coś jeszcze to będzie ich więcej, ja będę 

musiała pilnować ile mam pieniędzy na którym subkoncie i gdzie mi może 

braknąć. W ten sposób naprawdę wylewamy dziecko z kąpielą. Ja wiem, że 

państwo będą argumentować, że to inne jednostki, inne rozliczenia budżetowe, 

ale mam takie wrażenie, że przy dobrej woli i przewidywaniu tego, jak się Karta 

Miejska będzie rozwijać, można było to przewidzieć i to zrobić. Jest mi bardzo 

przykro, gdyby Karta Miejska miała nie spełniać swojej początkowej, bardzo 

pozytywnej i euforystycznej roli. 

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik 

Jeszcze jedno zdanie tytułem przypomnienia. Płacimy gotówką, Kartą Miejską 

lub kartą płatniczą. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Jak drożeją papierosy, czy akcyza za wódkę, to nikt nic nie mówi, tylko kupuje, 

jeszcze więcej jak palił. Wszystko jest w porządku. Jak się chce parę złotych do 

budżetu wrzucić, panie Radny Pyrek, to od razu mówi pan że firma zbankrutuje. 

Ja nie wiedziałem że jak ktoś zapłaci złotówkę dziennie za parking czy dwa 

złote, żeby firma zbankrutowała. Bankrutuje z tysiąca innych przyczyn. Trzeba 

to wprowadzać. Nic się nie dzieje i w wielu miastach tego kraju, wszędzie 

wprowadzono strefy płatnego parkowania. Dlaczego nie można jej rozszerzyć 

w Kielcach, tego nie rozumiem. Nie jest to dla mnie argument, że miasto jest 

biedne. Nie jest takie biedne.  

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 21 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 2 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1001/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych 

miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu 

pobierania tych opłat. 

 

Do pkt. 8.10 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Prendowskiej oraz udzielenia bonifikaty od 

ceny sprzedaży. 

Projekt dotyczy nieruchomości, która znajduje się w ogrodzeniu wspólnoty 

mieszkaniowej, budynku, który jest naprzeciw budynku MZD. Bonifikata 95%, 

ponieważ jest to nieruchomość, która obsługuje teren wspólnoty, więc wpisuje 

się w zasadę sprzedaży na rzecz terenów przyległych dla wspólnoty. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1002/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Prendowskiej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. 

 

Do pkt. 8.11 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Osobnej. 

Nieruchomość o powierzchni 231 m
2
. Na poprawę sąsiedniej nieruchomości 

o powierzchni 660 m
2
. Działka jest na skarpie, bez dostępu do drogi publicznej. 

Poprawia warunki tego właśnie właściciela. Pozostali nie są zainteresowani. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1003/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Osobnej. 

 

Do pkt. 8.12 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności 

gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Orkana. 

Przy ulicy Orkana, działka znajduje się pod drogą. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1004/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie nabycia prawa własności gruntu położonego w Kielcach przy 

ulicy Orkana. 

 

Do pkt. 8.13 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Wikaryjskiej (dz. nr 88/7). 

Nieruchomość pod powiększenie terenu cmentarza. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1005/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 

ulicy Wikaryjskiej (dz. nr 88/7). 

 

Do pkt. 8.14 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Karola Olszewskiego (dz. nr 6/171, dz. nr 6/173). 

Nieruchomość, która jest zabudowana budynkiem hali. Nabywamy od jednej ze 

spółek, powstałych z podziału Chemaru. Działka zostanie po nabyciu 

przekazana do Parku Technologicznego i powstanie tam Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1006/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego (dz. nr 6/171, 

dz. nr 6/173). 

 

Do pkt. 8.15 i 8.16 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował następujące projekty uchwał: 

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/663/2012 Rady Miasta Kielc 

z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej 

w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej (dz. nr 367/1, dz. nr 368/1); 

 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy 

ulicy Piekoszowskiej (dz. nr 367/4, dz. nr 368/9). 

Wysoka Rada podejmowała uchwałę dwa lata temu, w związku z realizacją 

inwestycji drogowej. Różnica jest tylko taka, że wskutek uprawomocnienia się 

decyzji ZRID, która dzieli te wszystkie działki, nastąpiły różnice 

w powierzchniach i z 48 m
2
 zrobiło się 45 m

2
, a z 1145 m

2
 zrobiło się 1131 m

2
. 

Stąd taka zamiana w obu tych uchwałach. 
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Radny Dariusz Kozak 

Na początku pozwolę sobie przywołać pewne fragmenty uzasadnienia tej 

uchwały, bo to jest dość istotne:  

„…przedmiotowa nieruchomość znalazła się w bliskim sąsiedztwie 

przygotowywanej inwestycji drogowej. Wobec powyższego, proponuje się 

nabycie do zasobu gminnego opisaną wyżej nieruchomość, pozostającą 

w bezpośrednim oddziaływaniu tej inwestycji. …” 

Jeszcze jeden fragment: 

„…Teren ten zgodnie z ww. planem przeznaczony jest pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną niskiej intensywności oraz 

w niewielkiej części, przy granicach nieruchomości od strony północnej 

i południowej pod ulicę dojazdową układu obsługującego.…” 

Teraz moje pytanie: W jakim celu nabywamy tą nieruchomość? Do czego nam 

jest ta nieruchomość potrzebna? To jest dość duża nieruchomość. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk 

W momencie, kiedy idzie decyzja ZRID-owska i dzieli nieruchomość w ten 

sposób, że po odjęciu części, która jest niezbędna na drogę, pozostała część staje 

się niemożliwa do zagospodarowania to wówczas właściciele mają do miasta 

roszczenie z mocy ustawy o to, żeby miasto nabyło od nich tą nieruchomość. 

Stąd też, ponieważ wystąpili z takim wnioskiem, my proponujemy, żeby tą 

nieruchomość nabyć. Jeżeli jej nie nabędziemy, nie będzie na to zgody, 

wówczas oni wystąpią do sądu, żeby sąd nas przymusił do nabycia tej 

nieruchomości. To jest taka filozofia. Tej sprawy.  

 

Radny Mariusz Goraj 

Z tego co widzę na planie, załączniku graficznym do uchwały, my rozmawiamy 

o jednej działce, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie są co najmniej trzy 

działki, których ta uchwała nie dotyczy. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk 

Oczywiście, że nie, ponieważ będą przejęte z mocy ZRID-u. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Ale nie całe, tylko w takiej samej formie jak ta, nad którą w tym momencie 

procedujemy? Na tej mapie pokazana jest cała inwestycja wzdłuż ulicy 

Piekoszowskiej i identyczna sytuacja jest w co najmniej trzech działkach.  
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk 

Nie mam w tej chwili mapy ZRID, jeżeli państwo sobie życzą, mogę tę mapę 

przynieść i wtedy pokażę państwu jak to wygląda, jak przebiega decyzja ZRID-

owska i dlaczego teraz występujemy o zakup tej działki. Występujemy, 

ponieważ właściciel tej działki wystąpił do nas z takim roszczeniem. Jeżeli 

pozostałe osoby z takowym roszczeniem teraz nie wystąpiły, to z całą 

pewnością wystąpią w krótkim czasie, ponieważ decyzja ZRID-owska się 

właśnie uprawomocniła bo zmieniły się numery. Tak to jest. Tak czy tak, miasta 

nie ominie fakt, że będziemy musieli wykupić pozostałą część z tej 

nieruchomości jak i te części, które pozostaną po nich, po tych sąsiednich. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Czyli w chwili obecnej, przygotowujemy się z mocy obowiązującego prawa, 

realizując tą inwestycję, do wykupu tej nieruchomości, natomiast czas wskaże 

w bliskiej przyszłości, że będziemy musieli również nabyć te nieruchomości, 

które wskutek realizacji buspasu stracą na wartości i nie będą mogły być 

zabudowywane? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk 

Tak. Choć niekoniecznie część, która zostaje traci na wartości sama w sobie jeśli 

chodzi o metraż. Chodzi o kwestie zagospodarowania. Natomiast nie zawsze jest 

tak, że będziemy do państwa przychodzić i prosić państwa o zgodę na to, 

ponieważ w wielu przypadkach miasto jest pozywane do sądu i sąd wydaje 

wyrok, w którym następuje zobowiązanie miasta do złożenia oświadczenia woli 

w postaci nabycia tej nieruchomości.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Jarosław Karyś 

Mam przed sobą załącznik do uchwały, który pokazuje tą nieruchomość. Każdy 

zdrowo myślący Radny, zauważy, że procent udziału buspasa w tej 

nieruchomości jest znikomy, a nieruchomość jest spora. Jeżeli teraz 

przemnożymy to przez długość ulicy Piekoszowskiej to dziwne mi się wydaje, 

tak samo jak moim kolegom, że jakoś specjalnie uwzględniamy tą 

nieruchomość, natomiast tam dalej są obiekty, które pewnie trzeba będzie 

wyburzyć albo nie. Radni mają obowiązek uzyskać właściwą wiedzę co do tego, 

na jakiej podstawie i dlaczego kupowane są określone nieruchomości. Są to 

pieniądze gminy i mamy taki obowiązek. Proszę się więc nie dziwić, że nasze 

wątpliwości są duże.  

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
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I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 

Nr XXXVI/663/2012 Rady Miasta Kielc z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie 

nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 

(dz. nr 367/1, dz. nr 368/1) (pkt. 8.15): 

 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 2 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1007/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/663/2012 Rady Miasta Kielc 

z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej 

w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej (dz. nr 367/1, dz. nr 368/1). 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 

zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej (dz. nr 367/4, 

dz. nr 368/9) (pkt. 8.16): 

 

Za    – 16 

Przeciw   – 3 

Wstrzymało się  – 4 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1008/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy 

ulicy Piekoszowskiej (dz. nr 367/4, dz. nr 368/9). 

 

Do pkt. 8.17 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę 

Kielce darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej 

w Kielcach przy ulicy Warszawskiej. 

Nieruchomość częściowo znajduje się w jezdni, częściowo na chodniku. Jest to 

darowizna od skarbu państwa zarządzanego przez Wojskową Agencję 

Mieszkaniową. Gmina przyjmuje darowiznę. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1009/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny prawa własności 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej. 

 

Do pkt. 8.18 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Malików. 

Przedłużenie dzierżawy i tak jak wiele uchwał, które były na ostatnich sesjach, 

w momencie, kiedy ona ma termin obowiązywania dłuższy niż 9 lat, albo nie 

spełnia wymogów z uchwały, czyli na przykład nie buło pawilonu, konieczna 

jest indywidualna zgoda Rady Miasta. Tu jest akurat przedłużenie na okres 

łączny powyżej 9 lat. Łącznie, gdyż ta uchwała mówi o latach trzech. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1010/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Malików. 

 

Do pkt. 8.19 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Zgody. 

Dzierżawa o której wspomniałem poprzednio, co prawda nie ma tu zabudowy na 

podstawie pozwolenia na budowę, ale jest przedłużenie okresu o kolejne 3 lata. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1011/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zgody. 



 28 

 

Do pkt. 8.20 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Stanisława Staszica. 

Są to miejsca parkingowe, które znajdują się za Kinem Moskwa. Dzierżawi je 

najemca lokalu kinowego. Również przedłużenie na okres 3 lat. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1012/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Stanisława Staszica. 

 

Do pkt. 8.21 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 

zabudowanego gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 

(działki nr: 10/39, 10/24, 746, 10/65, 10/32, 10/58, 755). 

To są garaże zabudowane za GPZ energetycznym, na pewno państwo pamiętają, 

ponieważ pojawiają się już od kilku sesji. Dzierżawie podlega grunt, ponieważ 

nakłady stanowią własność dzierżawców. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1013/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia zabudowanego gruntu położonego w Kielcach 

przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umów dzierżawy (działki nr: 10/39, 10/24, 746, 10/65, 10/32, 10/58, 

755). 
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Do pkt. 8.22 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Ludomira Różyckiego. 

To jest jedno miejsce parkingowe. Również przedłużenie dzierżawy. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1014/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Ludomira Różyckiego. 

 

Do pkt. 8.23 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Narciarskiej i Jana Karskiego oraz odstąpienia 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. 

Na początku chciałem zgłosić autopoprawkę do projektu, a ściślej mówiąc do 

uzasadnienia. Chodzi tu o okres dzierżawy, jest on na lat dwadzieścia, tak jak 

w treści uchwały, w uzasadnieniu omyłkowo napisaliśmy 10 lat zamiast lat 20. 

W uchwale zapis jest poprawny. 

Uchwała polega na tym, że ten obiekt jest od 1999 roku dzierżawiony na rzecz 

osób fizycznych przez MOSiR. W ostatnim czasie MOSiR wycofał się, a raczej 

nieruchomość została wyjęta uchwałą Rady Miasta z administracji MOSiR-u, 

i przeszła bezpośrednio na miasto, choć oczywiście MOSiR to też miasto, ale 

chodzi o reprezentację. Właściciele chcą przedłużyć umowę, żeby funkcjonować 

dalej. Jest to obiekt znany wszystkim, z tym że stok i wyciąg nie stanowią 

własności miasta, tylko Lasów Państwowych. Uchwała dotyczy terenu 

u podnóża stoku, gdzie znajduje się budynek i parking.  

 

Radny Robert Siejka 

Miałem wątpliwości dotyczące tych terminów, ale pan dyrektor po części je 

rozwiał. Rozumiem, że wnioskodawcy we wniosku zgłosili chęć 

dwudziestoletniej dzierżawy? To, że do 2036 roku ma obwiązywać ta dzierżawa 
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według państwa propozycji, to rozumiem, że te 20 lat będzie liczone od 2016 

roku, czyli od okresu do którego teraz mają dzierżawę? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk 

Tak jest. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LVII/1015/2014 z dnia 20 lutego 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Narciarskiej i Jana Karskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umów dzierżawy. 

 

Do pkt. 9 

 

Interpelacje, załączone do protokołu złożyli Radni: 

1. Joanna Grzela, 

2. Dariusz Kozak, 

3. Oleg Magdziarz. 

 

Do pkt. 10 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

W sposób szczególny chciałem podziękować pani mecenas Jadwidze Nowak, 

bez pomocy której uchwała dotycząca stypendiów dla Ukrainy nie ujrzała by 

światła dziennego. Publicznie to mówię, że jej pomoc była tu niezbędna. 

Dziękuję bardzo. 

 

Do pkt. 11 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 57 sesję Rady Miasta Kielce 

w dniu 20 lutego 2014 roku. 

 

Protokołował 

 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Tomasz Bogucki 


