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Protokół Nr  LXII/2014 

     z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 5 czerwca 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. 

Nieobecna Radna Joanna Grzela. 

 

Do  pkt. 1 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Otwieram LXII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 5 czerwca 2014 roku. Witam 

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

Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, a także kierowników wydziałów Urzędu 

Miasta oraz szefów jednostek organizacyjnych Miasta. W sposób szczególny 

witam Pana Radosława Wasiaka, Dyrektora Klubu Vive Targi Kielce 

Witam też jak zwykle miło Panie i Panów dziennikarzy naszych lokalnych 

mediów oraz wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji.  

Stwierdzam, że zostało osiągnięte quorum, tym samym stwierdzam 

prawomocność dzisiejszej sesji Rady Miasta Kielce oraz zdolność Rady                       

do podejmowania uchwał.  

Zanim rozpoczniemy procedowanie proszę o wystąpienie przed prezydium  

Pana Dyrektora Radosława Wasiaka. Chcemy na jego ręce pogratulować 

zdobycia dubletu w piłce ręcznej w Polsce i jednocześnie podziękować za 

wspaniałą promocję Miasta poprzez sport. Pana Prezydenta Wojciecha 

Lubawskiego proszę o zabranie głosu 

 

Pan Wojciech Lubawski  Prezydent Miasta Kielce 

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Nie ulega wątpliwości, że 

zespół Vive Targi Kielce jest naszym eksportowym, że tak powiem towarem 

(przepraszam za słowo towar), ale z dumą również przyjmujemy to, że w nazwie 

jest ta część, która mówi, że jesteście z naszego Miasta i myślę, że największe 

sukcesy są jeszcze przed klubem, w co mocno wierzę i serdecznie życzę. Proszę 

przekazać również podziękowania zawodnikom, trenerom. To jest marka, która 

już na stałe jest w naszym Mieście, z której jesteśmy dumni. Dziękuję bardzo.  

 

Pan Radosław Wasiak  Dyrektor Kubu Vive Targi Kielce 

Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna Rado! Dziękuję bardzo za 

zaproszenie. Dziękuję również za wsparcie i jednocześnie z tego miejsca nie 

omieszkam porosić jeszcze o więcej. Dziękuję bardzo.   
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Do  pkt. 2 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 

uzgodniony 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 posiedzeniem Konwentu Rady 

Miasta, a dzisiejszą sesją, Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie do porządku 

obrad dzisiejszej sesji następujących projektów uchwał:  

– autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2026,  

– autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Budżetu Miasta Kielce na 2014 rok. 

 

1. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2026:  

 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

2. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Kielce na 2014 rok:  

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

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 8 

maja 2014r. 
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4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

 

6. 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) zmieniająca uchwałę 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; 

4) w sprawie odebrania imienia IV Liceum Ogólnokształcącemu im. Hanki 

Sawickiej 

w Kielcach; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Kielce; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów 

publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kielce; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce 

osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania; 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury; 

9) w sprawie wzniesienia obelisku z tablicą pamiątkową upamiętniającą 

artylerzystów 

2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach na terenie Miasta 

Kielce; 

10) w sprawie wycofania z Międzygminnego Związku Wodociągów                

i kanalizacji urządzenia KWMS-3B; 

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

używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów                 

i kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowych; 

12) w sprawie Planu Transportowego gminy Kielce oraz gmin 

przyległych tworzących wspólną komunikację zbiorową; 

 

13) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Starowiejskiej 

w Kielcach; 

14) w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Biskupa 

Wincentego Kadłubka w Kielcach; 
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15) w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „PIEKOSZOWSKA III”; 

 

7. Interpelacje i zapytania Radnych.  

8. Sprawy różne i wolne wnioski.  

9. Zamknięcie obrad. 

 

Do  pkt. 3 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Poddaję pod głosowanie protokół z sesji Rady Miasta, która odbyła się              

w dniu 8 maja 2014 roku. 

 

Głosowanie protokołu z sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 8 maja 2014 

roku: 

 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła 

się w dniu 8 maja 2014 roku. 

 

Do  pkt. 4 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Informuję Państwa, iż rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Świętokrzyski 

stwierdził nieważność uchwały Nr LIX/1060/2014 Rady Miasta Kielce z dnia              

10 kwietnia 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice – Kielce Piaski wraz                      

z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce.  

27 maja br. brałem udział w uroczystościach Dnia Samorządu Terytorialnego 

organizowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas to 

przedstawiciele samorządu zostali zaproszeni przez Pana Prezydenta do 

inicjatywy świętowania 25 lat wolności w swoich lokalnych ojczyznach.                    

Stąd w dniu dzisiejszym upamiętniliśmy ćwierćwiecze wolności posadzeniem 

dębu, który ma nam przypominać o starcie Kielczan do lokalnej demokracji                   

4 czerwca 1989 roku. 

Interpelacje między sesjami złożyła Radna Joanna Winiarska. 
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Do  pkt. 5 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce  

INFORMACJA 

o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce 

( od 8 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r.)  

 

 W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 8 maja 

2014 r. wydałem: 

 

I.  41 zarządzeń dotyczących: 

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

– 
Nr 154/2014,  Nr 176/2014

,  

2. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 rok – 
Nr 185/2014

,  

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów                         

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 rok –                     
Nr 150/2014, Nr 155/2014, Nr 177/2014, Nr 186/2014

,
  
 

4. wypłaty diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych –  
Nr 174/2014

, 

5. ustalenia zasad postępowania przy realizacji zadań w Urzędzie Miasta 

Kielce  

z wykorzystaniem dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

wg PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz Systemu 

Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym –  
Nr 187/2014

, 

6. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 

zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji podmiotom 

uprawnionym – 
Nr 148/2014

, 

7. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych                  

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

lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy 

społecznej - 
Nr 183/2014

, 

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  160/2014

, 
 
  

9. zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie Programu szczepień 

przeciw grypie na lata 2013 – 2016  – 
Nr  181/2014

, 
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10. ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania 

realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie 

Miasta Kielce – 
Nr 151/2014

, 

11. wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1                   

w Kielcach na ustalenie zawodów w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 

– 
Nr 149/2014

, 

12. ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Kielcach – 
Nr  175/2014

, 
 
  

13.  zmiany zarządzeń w sprawie: 

a) powołania Obwodowych Komisji  Wyborczych dla przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 

2014 r., poprzez stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w Komisji oraz 

uzupełnienie składu Komisji – 
Nr  179/2014

, 
 Nr  180/2014

,
  

b) powołania komisji ds. brakowania niearchiwalnej dokumentacji 

niejawnej  

w Urzędzie Miasta Kielce –
 Nr  184/2014

, 

c)  szczegółowych zasad, trybu oraz wzoru wniosku o przyznanie 

nagrody rocznej dla dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, utworzonych przez Miasto Kielce – 
Nr  169/2014

, 

d) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali 

przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne 
Nr  188/2014

, 

14.  powołania Komisji do spraw przyznawania nagród za osiągnięcia                     

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

za 2013 rok – 
Nr  178/2014

, 
 
  

15. ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk 

żywiołowych w gospodarstwach domowych, rolnych oraz działach 

specjalnych produkcji rolnej – 
Nr  162/2014

, 
 
   

16.  powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania                        

o Niepełnosprawności w Kielcach – 
Nr 157/2014

 , 

17.  przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. 

Jana Pawła II w Kielcach - 
Nr 158/2014

, 

18.  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Kuchni 

Cateringowej w Kielcach  – 
Nr  159/2014

, 
 
  

19. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 

zarządzania nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy 

ulicy: 

a)  Poleskiej – 
Nr  152/2014

, 
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b) J. i J.  Śniadeckich – 
Nr  153/2014

, 
 
  

20. nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości                    

i udziału w niezabudowanej nieruchomości położonych w Kielcach przy 

ulicy Lecha 11 A – 
Nr 156/2014

, 

21. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy               

ul. Witosa –  
Nr 182/2014

, 

22. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Ogrodowej– 
Nr 161/2014 

, 

b) Świerkowej – 
Nr 165/2014

, 

c) Zagrodowej – 
Nr 166/2014

, 

d) Batalionów Chłopskich – 
Nr 167/2014

, 

e) Witosa – 
Nr 168/2013

, 

f) Lecha – 
Nr 170/2013

, 

oraz w Grabowcu gmina Chmielnik – 
Nr 164/2014

, 
Nr 171/2014

                      

i w Obicach gmina Morawica – 
Nr 163/2014,

 
Nr  172/2014

, 
Nr  173/2014

 
 
 . 

 

II. 7 decyzji i 4 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, 

bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  

 

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 15 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce. 

 

Do  pkt. 6.1 – 6.2 

 

Pani Barbara Nowak  Skarbnik Miasta Kielce 

zarekomendowała dwa projekty uchwał: 

 - zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2014-2026 (z autopoprawką), (pkt. 6.1) 

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok 

(z autopoprawką). (pkt.6.2) 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Projekt uchwały zmieniającej budżet 

Miasta na rok 2014 w kwotach ogólnych przedstawia się następująco, otóż 

zawiera propozycje zwiększające plan dochodów budżetu Miasta łącznie                       

o 569 506 zł i na kwotę tą składają się propozycje zwiększenia planu dochodów 

bieżących o 383 330 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych łącznie 

o 952 836 zł. Projekt zawiera propozycje zwiększenia planu wydatków budżetu 

również o łącznie 1 071 029 zł. Na kwotę tą ogólną składają się propozycje 

zwiększenia planu wydatków majątkowych o 2 394 266 zł oraz propozycje 
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zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1 323 237 zł. 

Propozycje zawarte w projekcie zwiększają również plan przychodów                     

o kwotę 501 523 zł. W projekcie uchwały zawarliśmy również propozycje 

zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych na 2014 rok. Propozycje zmian               

w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 

w roku 2014. Propozycje zmian w palnie dochodów i wydatków wydzielonych 

rachunków i dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz zmian                       

w dotacjach podmiotowych i celowych. To są zmiany, których dokonanie 

proponujemy w projekcie uchwały zmieniającej budżet Miasta na 2014 rok wraz 

z autopoprawką. Natomiast jeśli chodzi o zmiany, które proponujemy do 

przeprowadzenia w uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową 

Miasta na lata 2014 -2026 to zawarte są w nim propozycje przede wszystkim                

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które są ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej oraz innych zmian, które wynikają z tych propozycji ujętych                      

w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2014 rok. Bardzo proszę                          

o przyjęcie proponowanych zmian w uchwale zmieniającej budżet na 2014 rok 

wraz z autopoprawką oraz przyjęcie zmian w uchwale zmieniającą Wieloletnią 

Prognozę Finansową Miasta na lata 2014-2026. Dziękuję. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

1.Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026 (z autopoprawką):         

(pkt 6.1): 

 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1085/2014 z dnia 5 czerwca 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2014-2026. 

 

2.Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2014 rok (z autopoprawką): (pkt.6.2) 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1086/2014 z dnia 5 czerwca 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Kielce na 2014 rok. 
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Do pkt  6.3 

 

Pani Barbara Nowak  Skarbnik Miasta Kielce  
Zarekomendowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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.  

Proszę Państwa 20 lutego 2014 roku podjęliście Państwo uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Miasta z przeznaczeniem na pokrycie wkładu 

własnego w projekty realizowane przy udziale środków unijnych. Otóż                       

w związku z tym, że zmienia się dofinansowanie w inwestycjach, które są 

właśnie współfinansowane środkami unijnymi zachodzi taka potrzeba, żeby 

obniżyć ten kredyt o którym mowa była w tej uchwale o kwotę 5 734 308 zł                 

i zastąpić go kredytem innym, czyli kredytem, który jest na finansowanie 

ogólnego deficytu zatem to w deficycie i w kredytach Miasta nie ma żadnej 

zmiany. Dokonuje się tylko przeniesienie, przegrupowanie bym powiedziała,                  

z jednych kredytów na drugie kredyty, tak że bardzo proszę o uchwalenie 

proponowanej zmian. Dziękuję.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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: 

 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1087/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

roku zmieniającą uchwałę 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. 

 

Do pkt. 6.4 

 

Pan Mieczysław Tomala  Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  
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Zarekomendował projekt uchwały w sprawie odebrania imienia IV Liceum 

Ogólnokształcącemu im. Hanki Sawickiej w Kielcach. 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Przedstawiam projekt uchwały, który 

wynika z wniosku przedstawionego przez społeczność szkoły IV Liceum 

Ogólnokształcącego w skład, którego wchodzą uczniowie, nauczyciele i rodzice, 

gdzie jest postanowione, żeby zniknęło imię Hanki Sawickiej przy tym Liceum. 

 

Pani Alicja Obara  Radna Rady Miasta 

Szanowni Państwo! Dzisiaj Pan Prezydent powiedział takie zdanie: „Vive to 

marka w naszym mieście”. Powiem tak, Vive to marka na skalę kraju i poza 

jego granicami. Sawicka to też marka. To jest jedna z lepszych szkół w Polsce                

i jako ta jedna z lepszych szkół w Polsce właśnie funkcjonuje jako marka 

Sawicka. Ja nie będę się tutaj odnosiła do spraw politycznych, ponieważ każda 

epoka ma swoich bohaterów i swoich zdrajców. Myślę, że zdarzyć się może tak, 

że nasze czasy za siedemdziesiąt lat, też gdzieś oceni tak, że dzisiejsi 

bohaterowie to kiedyś będą zdrajcami lub bandytami, więc nie będę odnosić się 

politycznie. Natomiast ja będę przeciwna tej zmianie z dwóch względów. Po 

pierwsze mimo, iż to Rada Pedagogiczna, uczniowie i rodzice występują do 

Rady Miasta o tą zmianę to swego rodzaju sonda wśród mieszkańców pokazała, 

że mieszkańcy uważają, że nie powinno być takiej zmiany, to po pierwsze, a po 

drugie i to co najważniejsze to właśnie dlatego, że jest to marka. Nie każdy                    

w Polsce będzie wiedział, co to jest IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach 

natomiast, każdy wie, co to za szkoła Hanka Sawicka. Dziękuję bardzo.  

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.  

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie odebrania imienia IV Liceum 

Ogólnokształcącemu im. Hanki Sawickiej w Kielcach: 

 

Za    – 14 

Przeciw   – 6 

Wstrzymało się  – 2 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1088/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

roku w sprawie odebrania imienia IV Liceum Ogólnokształcącemu im. Hanki 

Sawickiej w Kielcach. 

  

Do pkt. 6.5 – 6.6 

 

Pan Mieczysław Tomala  Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  

zarekomendował dwa projekty uchwał: 

- zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kielce (pkt.6.5), 
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- zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów 

publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kielce (pkt.6.6). 

Wysoka Rado! Pierwszy projekt wynika z dostosowania do nazwy ulic 

obowiązującej uchwały Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012 roku oraz                

z tego powodu, że włącza się Osiedl Sieje do obwodu Szkoły Podstawowej                

nr 27. To jest pierwszy projekt uchwały. Natomiast drugi projekt uchwały jest 

szerokim uzasadnieniem (mam nadzieję, że Państwo się z tym zapoznali) i to 

jest analogicznie. Jest to uaktualnienie wszystkich zmian, które wynikają ze 

zmian ulic, ewentualnie z przeniesienia niektórych części do innych obwodów. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie tych dwóch projektów uchwał.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

1.Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu 

sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Miasto Kielce: (pkt. 6.5) 

 

Za    – 23 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1089/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kielce. 

 

2.Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci 

oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto 

Kielce: (pkt. 6.6) 

 

Za    – 21 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1090/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów 

publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kielce. 

 

Do pkt. 6.7 

 

Pan Mieczysław Tomala  Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
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przez inne niż Miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Projekt uchwały wynika z kilku przyczyn. Między innymi z zasad naliczania 

podstaw dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania 

przedszkolnego, terminu przekazywania dotacji za miesiąc grudzień oraz 

uwzględniliśmy wytyczne zawarte w protokole pokontrolnym Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach, dlatego wnioskujemy o uaktualnienie                             

i dostosowanie do przepisów na obecną chwilę obowiązującą. Dziękuję.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne 

niż Miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania: 

 

Za    – 20 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1091/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

roku zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Kielce 

osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 

 

Do pkt. 6.8 

 

Pan Mieczysław Tomala  Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 

Kieleckiego Centrum Kultury. 

Szanowni Państwo! Zmiana głownie wynika z tego, że poszerza się zakres 

działalności gospodarczej prowadzonej przez Kieleckie Centrum Kultury, 

dlatego jesteśmy zmuszeni na wniosek oczywiście dyrekcji, tejże instytucji                     

o rozszerzenie statutowej działalności tej placówki z tego też wynika projekt 

uchwały. Dziękuję. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 

Kieleckiego Centrum Kultury: 
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Za    – 21 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1092/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

roku zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury. 

 

Do pkt.  6.9  

 

Pan Michał Daranowski Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych 

Wydziału Spraw Obywatelskich zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wzniesienia obelisku z tablicą pamiątkową upamiętniającą artylerzystów                   

2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach na terenie Miasta Kielce. 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W Kielcach mieliśmy dwie historyczne 

jednostki wojskowe związane z legionami: 4 Pułk Piechoty Legionów, czyli 

Czwartacy i 2 Pułk Artylerii Lekkiej, którego koszary znajdowały się na 

stadionie i znajdują się tam do dzisiaj. Tam w tej chwili mieszczą się koszary 

Policji. Są upamiętnione tablicami. Fakt, że tam były te koszary, ale te tablice 

znajdują się na terenie zamkniętego obiektu koszar. Nie są ogólnie dostępne, 

dlatego też Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Żołnierzy 2 Pułku 

Artylerii Lekkiej w Kielcach własnym sumptem ufundowało nieduży obelisk 

upamiętniający fakt istnienia tego Pułku w Kielcach i przed koszarami na takiej 

krótkiej dojazdowej uliczce na brzegu lasu został usytuowany. Pomnik 

ufundowała córka jednego z oficerów Pani Bożena Walter, natomiast po naszej 

stronie jest tylko kwestia zagospodarowania terenu wokół tego pomnika. 

Uważam, że taka pamiątka po tej jednostce w Kielcach być powinna. Dziękuję. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia obelisku z tablicą 

pamiątkową upamiętniającą artylerzystów 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów 

w Kielcach na terenie Miasta Kielce: 

 

Za    – 23 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1093/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

roku w sprawie wzniesienia obelisku z tablicą pamiątkową upamiętniającą 

artylerzystów 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach na terenie Miasta 

Kielce. 
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Do pkt.  6.10 

 

Pan Ryszard Muciek Dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami 

Komunalnymi zarekomendował projekt uchwały w sprawie wycofania 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji urządzenia KWMS—3B. 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie 

wycofania tego urządzenia z MZWiK-u z użytkowania. To jest urządzenie, które 

wyszło z eksploatacji i nie spełnia dzisiejszych wymogów 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wycofania Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji urządzenia KWMS—3B: 

 

Za    – 22 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1094/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

roku w sprawie wycofania z Międzygminnego Związku Wodociągów                             

i Kanalizacji urządzenia KWMS—3B: 

 

Do pkt.  6.11 

 

Pan Ryszard Muciek Dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami 

Komunalnymi zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzielenia                    

z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez 

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń                    

i obiektów wodociągowych.  

To jest uchwała dotycząca wniesienia z kolei do MZWiK-u nowo 

wybudowanych elementów sieci wodociągowej. Proszę o podjecie tej uchwały. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce              

i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowych:  

 

Za    – 22 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1095/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

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

i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji                        

w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowych.  

 

Do pkt. 6.12 

 

Pan Marian Sosnowski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Kielce 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie Planu Transportowego gminy 

Kielce oraz gmin przyległych tworzących wspólną komunikację zbiorową. 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Bardzo proszę o podjęcie uchwały                   

w sprawie opracowanego planu transportowego, który wynika z ustawy                     

i nakłada obowiązek, a szczególnie w tym momencie, kiedy jesteśmy na etapie 

bo wczoraj ogłosiliśmy przetarg na komunikację Miejską wykonywaną przez 

MPK czterdziestoma autobusami zakupionymi ze środków unijnych. Proszę 

Państwa plany macie w uzasadnieniu, jak i w dokumencie. Jest to plan, czyli on 

w tej chwili wytycza główne kierunki opracowane przez Politechnikę 

Krakowską, Katedrę Systemów Komunikacyjnych w obecności jednego członka 

zespołu opracowującego Pana dr Dźwigonia, który za chwilę pozwolą Państwo, 

że krótko odniesie się do opracowania. Jak również będziecie mogli Państwo 

zapytać o szczegóły dotyczące planu. Bardzo proszę.  

 

Pan dr Wiesław Dźwigoń  Politechnika Krakowska 

Witam Państwa! Chciałem pokrótce przedstawić plan transportowy dla Kielc               

i dla przyległych gmin, które mają podpisane umowy z ZTM-em. Plan 

generalnie dotyczy organizacji funkcjonowania transportu miejskiego                         

i podmiejskiego, skoro jesteśmy w tym obszarze, czyli organizacji zarządzania 

oraz wytycza, czy sugeruje pewne inwestycje, które trzeba podjąć, żeby ten 

transport był lepszy. Główny cel to zwiększenie roli właśnie transportu 

zbiorowego publicznego w obsłudze aglomeracji kieleckiej. I tutaj 

wyznaczyliśmy takie cele cząstkowe, które i później z tego wynikają zadania, 

które powinno się realizować. Cele cząstkowe to zwiększenie prędkości 

zwłaszcza w śródmieściu dzięki wydzielaniu autobusów z ruchu w jeszcze 

większym stopniu. Cel cząstkowy to zwiększenie dostępności, czyli dojście do 

przystanków oraz taki cel cząstkowy wymagający współpracy z innymi, to jest 

integracja z transportem regionalnym kolejowym, autobusowym. Integracja 

również z samochodem i z rowerem. Krótko, co jest w dokumencie? Oczywiście 

przegląd infrastruktury istniejącej. Przegląd potopów jakie mamy tutaj, dzięki 

automatycznym pomiarom z ZTM-u w Kielcach, który na kilkunastu liniach 

prowadzi regularnie pomiary, jest to taki ewenement Polski w skali, do tego my 

uzupełniliśmy to swoimi pomiarami i do tego jeszcze były obszerne badania 

ankietowe mieszkańców w wielu miejscach w śródmieściu oraz na osiedlach. 

Czego dotyczyły badania? Tego przede wszystkim, czego ludzie oczekują od 
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komunikacji zbiorowej i jak ją oceniają? No i druga część tego dokumentu to 

kierunki, które wyznaczamy na przyszłość, a więc stawiamy na autobus, który 

nie będzie stał w korkach. Dzięki wydzieleniu, dzięki priorytetom sygnalizacji 

stawiamy na integrację z innymi środkami transportu, zwłaszcza zamiejskiego. 

Duże znaczenie mają takie sprawy poza infrastrukturą, czy poza ciężką 

infrastrukturą, że tak powiem, czyli informacja dla pasażerów, bilet, który już 

macie nowoczesny, ale jeszcze powinno być więcej usług na nim zapisane. 

Krótka sprawa, co nas czeka? Z prognoz wynika, że mieszkańców w Mieście 

będzie ubywać, natomiast na przedmieściach, w gminach ościennych będzie 

przybywać, czyli należy się spodziewać, więcej podróży ze strefy do Miasta, do 

centrum. To jest pewne wyzwanie. A więc liczba mieszkańców w Mieście 

maleje, ale z tego nie wynika mniejszy ruch. Powiedziałbym, że wynikają 

dłuższe podróże z przedmieścia. Docelowo wzrośnie ruchliwość. Ruchliwość to 

jest liczba podróży, które człowiek wykonuje w ciągu doby. Wzrośnie, czyli 

wzrośnie liczba ludzi w samochodach, no więc liczba samochodów też, ale 

wrośnie też liczba pasażerów w transporcie zbiorowym. Niewiele, szacujemy to 

na 8% w perspektywie do 2020 roku. Ale jest to pewien zastrzyk w postaci 

dodatkowych wpływów z biletów. Tutaj, co dla ludzi jest ważne? Szybko 

przelecę przez to, co wyszło z ankiet: punktualność, częstotliwość i cena biletu 

są ważne. Natomiast tutaj jest ocena tego, co oferujecie obecnie w Kielcach                                

i w aglomeracji. I te słupki, które tam były wysokie, to one tutaj są niskie. Czyli 

to co jest dla ludzi ważne: punktualność, częstotliwość, to akurat jest nisko 

oceniana, wiec to wskazuje na to co poprawiać. Tylko 12% to są ludzie, którzy 

korzystają z transportu zbiorowego, bo muszą, czyli nie mają wyboru. 

Natomiast ważne są te dwa najważniejsze kawałki, to jest ponad 50% korzystają 

dlatego, że zapewnia im to bezpośredni dojazd i dojazd szybki, czyli po prostu 

dlatego, że zbiorówka jest dobra. Tutaj są oczekiwania i krótko podsumowując 

30% oczekuje miejsca siedzącego, czyli w miarę się pokrywa, no w godzinach 

szczytu to nie jest tak dobrze, ale generalnie można powiedzieć, że 50% pewnie 

dostaje to miejsce siedzące w stanie istniejącym. Stawiamy postulat zwiększenia 

dostępności. Dostępność, to jest czas mierzona czasem dojścia, albo odległością 

dojścia, czyli albo w minutach, albo w metrach, i co ludzie tutaj oczekują? 

Widać, że czasami (jakby porównać te dwie wartości) ludzie bardzo 

subiektywnie patrzą: sześć minut dojścia maksymalny, taki akceptowalny czas 

dojścia, 6 min czy 300 metrów, no tak naprawdę sześć minut to jest pięćset 

metrów, ale widać, że trochę więcej przystanków by się w Mieście przydało. 

Nasze postulaty: budujemy szybki system, szybkiego autobusu miejskiego, więc 

docelowo na głównych ciągach prowadzących przez śródmieście staramy się 

zrobić jak najwięcej pasów autobusowych. To potrwa, to jest perspektywa 

prawie dziesięciu lat. Nie do końca wiadomo, jak będzie z funduszami unijnymi 

w tym rozdaniu 2014-2020, ale starajmy się, żeby domykać to, co tu jest, żeby 

była jak największa ciągłość tych pasów, a więc jak najmniejsze zakłócenia,                 

i ważna sprawa koncentrujmy linie autobusowe na tych właśnie trasach, na tych 
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ciągach ulicznych po to, żeby tam jeździć szybko i żeby jeździć często. Do tego 

są jeszcze postulaty z pewnego przybliżenia się do kolei. Jeżeli kolei w regionie 

zacznie funkcjonować, zacznie się częściej zatrzymywać, nie tylko na dworcu 

głównym, ale też na innych przystankach, to musimy niektóre linie autobusowe 

wydłużyć do innych przystanków kolejowych, żeby zwiększyć tą integrację. No 

i proponowane lokalizacje systemu parkingu. Tutaj trzeba powiedzieć, że jest to 

plan, czyli takie lokalizacje, które są sugerowane, gdzieś na granicy, gdzie 

autobusy jeżdżą często, czyli przestają już jeździć często, ale jest miejsce, żeby 

jakieś parkingi wyznaczyć. Nie jest to jeszcze etap projektowy, więc to jest  

kwestia przyszłościowa. Jak duże te parkingi mają być? Czy dogadamy się                 

z różnymi sieciami handlowymi i z kiper marketami, czy jesteśmy w stanie 

wykorzystać częściowo ich parkingi? Czyli tak, nakreślamy pewną perspektywę 

do której należy dążyć. Natomiast w projektowaniu, pozyskiwaniu terenu, 

pieniędzy, to mogą się pojawić inne lokalizacje. Co jest ważne? Że jak na razie 

już macie dobry transport, że tak powiem, to jest niska podłoga, to jest sporo 

pasów autobusowych, ale jakby to nie jest dokończone, bo potrzebna jest 

większa ciągłość tych pasów, to jest Kielecka Karta Miejska, która docelowo 

wymaga integracji z biletem kolejowym, no być może jeszcze zakodowanie, 

zapisanie jakichś innych usług na tej karcie. Plan transportowy wyznacza pewne 

strategiczne ramy, czyli jest dokumentem strategicznym, nie jakimś 

projektowym, powstawało to w tym samym czasie, w którym powstawał plan 

transportowy dla województwa świętokrzyskiego, a więc koordynowaliśmy to                

z projektem tamtego planu, tu więcej się nie dało zrobić i tamten plan wyznacza 

co ma być w regionie, a więc w skali regionu województwo ma być 

odpowiedzialne za główne kanały transportowe pomiędzy miastami 

powiatowymi. Wiadomo, że Kielce jako miasto wojewódzkie, to jest tym 

najważniejszym Miastem powiatowym. Wszystko się tu będzie skupiać. Czyli 

najważniejsze jest jeszcze dokończenie pasów autobusowych i integracja                      

z innymi środkami zwłaszcza, że sporo ludzi będzie się przeprowadzać na 

przedmieścia coraz więcej będzie przyjeżdżać z zewnątrz, a więc będą 

przyjeżdżać samochodem i gdzieś ten samochód częściowo trzeba zatrzymać 

przed szeroko pojętym śródmieściem i pamiętajmy o pieniądzach. Jest 

perspektywa unijna 2014-2020 zobaczymy, co w ramach tych pieniędzy da się 

wyciągnąć, ale pamiętajmy, że trzeba utrzymać finansowanie przynajmniej na 

tym poziomie, który jest, czyli jeżeli wielkość budżetu gminy rośnie, to 

wielkość budżetu na transport zbiorowy powinna rosnąć, co najmniej w takim 

samym stopniu. Żeby tego jednak nie zaniedbywać. Dziękuję za uwagę.  

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Dziękuję. Z ostatnim zdaniem się nie zgadzam.  
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Pan Jerzy Pyrek Radny Rady Miasta Kielce 

Ja również z Panem Przewodniczącym się nie zgadzam. Wiemy dlaczego. 

Natomiast dobrze, że taki plan powstaje. Rozwój komunikacji autobusowej przy 

większej ilości bus-pasów na pewno jest pożądany. Ja mam tylko takie 

zastrzeżenie, co do koncepcji parkuj i jedź. Jeżeli potraktujemy to jako 

pozyskiwanie środków na tworzenie parkingów jak najbardziej to akceptuję, bo 

tych parkingów brakuje. Natomiast koncepcja parkuj i jedź pomyślana na 

zasadzie, że ktoś przyjeżdża, zostawia samochód i jedzie dalej no według mnie 

nie sprawdzi się w Kielcach. W Krakowie owszem w Szpitalu Narutowicza już 

widać masę ludzi samochody zostawiają, ale wsiadają do szybkiego tramwaju. 

Jadą do centrum. Tu specyfika jest trochę inna. Ja przekazuje te informacje, 

ponieważ ja rozumiem, że jak gdyby prace dalej będą trwały i taki krótki 

przykład, ktoś jedzie, zostawia samochód teoretycznie na Bukówce i ma się 

dostać na ulicę Zakładową. Pytanie, ile czasu mu to zajmie? Teraz analizując to 

w drugim kierunku. Zmniejsza się ilość mieszkańców Kielc, owszem na 

obrzeżach będzie coraz więcej tylko pytanie, czy te osoby, które będą mieszkać                              

w sąsiednich gminach tak koniecznie będą przyjeżdżać tutaj do centrum? Nie 

wiem, jeżeli przyjadą na zakupy do supermarketu to tam mają parking, więc 

mówię ta koncepcja nie do końca, że tak powiem mnie przekonuje. Tym 

bardziej, że no w Warszawie chociażby jedziemy tutaj E-7 i jest też parking. Nie 

widzę jest tam pusto, ze względów takich komunikacyjnych. Gdybyśmy mieli 

metro owszem ludzie mogą korzystać, tu nie ma tego i nie będzie. Mało tego, 

jeżeli będzie zmniejszać się ilość mieszkańców to prawdopodobnie też budżet 

będzie mniejszy, więc prawdopodobnie częstotliwość kursów też się obniży. 

Natomiast owszem mieszkańcy będą z komunikacji korzystać i teraz jest inne 

odwrócenie. Jeżeli ktoś ma alternatywę, czyli (mówię o mieszkańcach) tak jak     

w Krakowie, jest tam szybki tramwaj Krowodrza i okolice, ludzie wsiadają, bo 

szybciej się dostraja do centrum, czyli poprzez optymalizację transportu przez 

zaproponowanie lepszej oferty możemy spowodować, że ludzie faktycznie 

zostawią samochody? W przeciwnym razie, no nie jestem przekonany. Dziękuję 

bardzo. 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Dziękuję bardzo. Myślę, że może się Pan odnieść, ale wydaje mi się, że ten plan 

jest planem i zawsze jest jeszcze do skorygowania. Ja z tym ostatnim zdaniem      

w którym Pan powiedział, że proporcjonalnie do wzrostu budżetu ma wzrosnąć 

budżet transportu się nie zgadzam totalnie i nie chcę tego rozwijać publicznie. 

Możemy sobie porozmawiać w kuluarach.  

 

 

Pan dr Wiesław Dźwigoń  Politechnika Krakowska   

Mamy w Krakowie ten szybki tramwaj, ale to jest tylko jedna relacja północ-

południe. Tu są dwie sprawy, że szybki autobus jest dla wielu, na wielu 
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kierunkach natomiast tak generalnie 2% podróży, czyli niewiele. Tak to na 

pewno na zachodzie jest. Zadziała, jeżeli śródmieście się bardziej przytka, jeżeli 

będzie konieczność podwyższyć opłaty za parkowanie, czyli użytkowanie 

samochodu będzie droższe. Plan generalnie działa dopiero wtedy, gdy miasta są 

jeszcze bardziej nie wydolne pod względem transportowym. No więc                        

w Warszawie na wielu kierunkach zadziałał, ale dopiero wtedy, gdy miasto się 

w odpowiednim stopniu przytkało. Niektóre lokalizacje parkingu nie były  

trafione, jasne. Po prostu brak doświadczenia jak to będzie. Dziękuję. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie Planu Transportowego gminy Kielce 

oraz gmin przyległych tworzących wspólną komunikację zbiorową: 

 

Za    – 16 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 2 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1096/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

roku w sprawie Planu Transportowego gminy Kielce oraz gmin przyległych 

tworzących wspólną komunikację zbiorową. 

 

Do pkt.  6.13 

 

Pan Zbigniew Czekaj Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej 

przy ul. Starowiejskiej w Kielcach. 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Proszę o przyjęcie uchwały w sprawie 

nabycia nieruchomości położonej przy ul. Starowiejskiej w Kielcach. Jest to 

nieruchomość należąca do osoby fizycznej o wielkości 0,0065 ha. Obowiązkiem 

zarządcy drogi jest przejęcie takich resztkówek, które osoba fizyczna nie może 

zagospodarować. W związku z powyższym zwracam się uprzejmie o przyjęcie 

uchwały w sprawie nabycia tej nieruchomości  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy 

ul. Starowiejskiej w Kielcach: 

 

Za    – 20 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1097/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Starowiejskiej                     

w Kielcach. 

 

Do pkt.  6.14 

 

Pan Zbigniew Czekaj Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych 

przy ul. Biskupa Wincentego Kadłubka w Kielcach. 

Jest to uchwała, która uporządkuje nam część łącznika przy ul. Biskupa 

Wincentego Kadłubka. W okresie przed wybudowaniem drogi Świętokrzyskiej 

dojazd do ul. Szermentowskiego mógł odbywać się z ul. Świętokrzyskiej.                  

W związku z tym, że po wybudowaniu tej ulicy takiej możliwości nie ma, 

łącznik ten jest konieczny i uregulowanie stanu prawnego tych działek umożliwi 

nam na stałe połączenie tych dwóch ulic. Proszę uprzejmie o przyjęcie projektu 

uchwały o nabyciu tych prywatnych gruntów. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych 

przy ul. Biskupa Wincentego Kadłubka: 

 

Za    – 18 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1098/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Biskupa 

Wincentego Kadłubka w Kielcach. 

 

Do pkt.  6.15 

 

Pan Artur Hajdorowicz  Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „PIEKOSZOWSKA III”. 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Przedstawiam projekt zmiany planu 

miejscowego PIEKOSZOWSKA III. Ten plan była uchwalony prawie dziesięć 

lat temu i się mocno zdezaktualizował, stąd potrzeba częściowej zmiany jego 

ustaleń. Obszar tego planu od północy ograniczony al. Szajnowicza-Iwanowa, 

od zachodu mniej więcej na wysokości ul. Malików, od południa to jest taki 

istniejący rów, okresowy ciek wodny w odległości 250 metrów                                

od ul. Piekoszowskiej i od wschodu, tak południkowo mniej więcej, wysokość 

ul. Karbońskiej. W środku ul. Piekoszowska zabudowana, zabudową 
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jednorodzinną i gospodarczą. W studium prawie cały obszar jest przeznaczony 

pod zabudowę mieszkaniową, za wyjątkiem 100 metrowego pasa terenu po 

południowej stronie al. Szajnowicza-Iwanowa, gdzie jest przeznaczenie pod 

tylko powierzchniowe obiekty handlowe, czyli takie, które mają powierzchnię 

sprzedaży większą niż 2 tys. metrów. Od południa granice terenów 

budowlanych, i nie budowlanych, które już dalej się ciągną, aż do Dalni                      

i Grabiny. Dotychczasowy plan zakładał w 100 metrowym pasie po południowej 

stronie al. Szajowicza-Iwanowa dwa tereny z zapisem wielko powierzchniowe 

obiekty handlowe, jednak z mocno ograniczoną linią zabudowy od strony 

południowej. Z kolei w południowej części tego obszaru dość spore terenu były 

rezerwowane pod usługi publiczne: szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, a 

także dość spory teren rezerwowany pod usługi sakralne, kościół. Teraz jest 

porównanie starego planu i tego, który dzisiaj przedstawiamy zmienionego, ten 

zmieniony jest po lewej stronie, stary plan po prawej stronie i różnice, pewnie 

widać, inna jest trochę obsługa komunikacyjna terenu, bo główny wjazd na ten 

obszar jest na przedłużeniu projektowanej ul. Nowej Malików i tam będzie taki 

pełny węzeł ze wszystkimi relacjami. Ogólnie razem z zarządem dróg 

przepatrzyliśmy cały teren po stronie południowej i al. Szajnowicza-Iwanowa                

i te ustalenia komunikacyjne z punktu widzenia właścicieli działek czy 

inwestorów są lepsze, niż poprzednio, tzn. nieco częściej można zjechać, 

czasami na prawoskrętny wyłącznie, ale ta obsługa jest lepsza. I tak teren, który 

jest w większości we władaniu Miasta był parokrotnie przedmiotem oferty w 

przetargu sprzedaży i nie znajdował nabywców dlatego, że te ustalenia nie były 

najlepsze z punktu widzenia inwestorów w usługi i handel. Dopuściliśmy także 

funkcję mieszkaniową tam, gdzie nie grozi nam przekroczenie norm hałasowych 

bez ekranów akustycznych i w tym pasie terenu są daleko bardziej elastyczne  

ustalenia, jeśli chodzi o potencjalnych inwestorów, niż do tej pory. Do tej pory 

tylko obiekty handlowe wielko powierzchniowe, a w tej chwili to spektrum tych 

usług jest nieco większe. Spodziewamy się, że obiekty handlowe z biegiem 

czasu będą tam powstawać, ale już nie takie duże, że to będzie w dziesiątkach 

tysięcy metrów kwadratowych tylko niewiele ponad 2 może 3. Dopuszczono 

także w porozumieniu, i w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska budowę 

w ramach tego pasa terenu stacji paliw z limitem wielkości zbiorników 150 tys. 

litrów. Zlikwidowaliśmy, także dotychczasowe rezerwy terenu na terenach 

prywatnych pod funkcje publiczne: szkoła, przedszkole i ośrodek zdrowia. 

Projektujemy mając koncepcję zagospodarowania całej tej zachodniej części 

Miasta tyle, że w innych bardziej dogodnych miejscach. Tak, że tu nie jest tak, 

że my likwidujemy tereny rezerwowane pod szkołę i nie będzie w przyszłości                  

w ogóle szkół. Są po prostu w nieco innych miejscach przewidywane. 

Ograniczyliśmy, także teren kościoła, czyli usług sakralnych do terenów, które 

są we władaniu parafii i zdjęliśmy tą niewygodną rezerwę dla obu stron zarówno 

dla parafii jak i dla prywatnych właścicieli gruntów. Do tego doszło szereg 

drobnych (bo tu byliśmy w mocnym kontakcie z właścicielami działek) korekt 
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tutaj nie wartych, być może omawiania, aż tak szczegółowego, ale istotnych                   

z punktu widzenia właścicieli. Nowy plan. Plan został bardzo dobrze przyjęty 

przez mieszkańców i właścicieli. Było tylko jedno wyłożenie, wpłynęły dwie 

uwagi. Pierwsza uwaga, to jest osoba fizyczna, która nie posiada na tym terenie 

działki (przynajmniej nie zadeklarowała, że posiada) i to są uwagi ogólne do 

tego terenu usługowego, który znajduje się mniej więcej naprzeciwko E.Leclerc, 

tylko po drugiej stronie al. Szajnowicza-Iwanowa, no i tam składający uwagę 

kwestionował potrzebę usług handlu, kwestionował jego zdaniem zbyt niskie 

wskaźniki powierzchni biologicznej czynnej, kwestionował potrzebę stacji 

paliw, generalnie prawie wszystkie ustalenia zostały zakwestionowane. Trudno 

nam powiedzieć, z jakich powodów. Nie mniej jednak, ta uwaga ogólna 

proponujemy jej odrzucenie. Natomiast druga uwaga już od właścicielki jednej               

z nieruchomości polegała na tym, że na projektowanej ulicy stoi budynek 

gospodarczy, który jest na działce i żeby tą ulicę poprowadzić w inny sposób. 

My ten pas drogowy w tej zmianie planu przesunęliśmy o średnio 5 metrów                    

w kierunku południowym i wokół wariantu w dotychczasowym planie, i w tym, 

który przedstawiamy do uchwalenia, ten budynek gospodarczy jest w pasie 

drogowym. To jest mały budynek, to jest około 20 metrów kwadratowych, 

parterowy garaż. Został on wybudowany na zgłoszenie, bo to są obiekty, które 

nie wymagają pozwolenia na budowę, parę lat temu, nie wiemy, jakim cudem 

pozwolono wybudować go w pasie drogowym. Nie mniej jednak, tak się stało. 

Nie ma możliwości manewrowania tą drogą tak, żeby ten budynek ominąć 

ponieważ zarówno kwestie drogowe jak i pewne podziały własnościowe 

czyniłyby to bardzo takie manewry mocno nieracjonalnymi. Tylko dwie uwagi, 

jedna ogólna, gdzie trudno wyczuć intencję, a druga taka o budynek malutki 

gospodarczy. Bardzo proszę o przyjęcie tego planu.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „PIEKOSZOWSKA III”: 

 

Za    – 24 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXII/1099/2014 z dnia 5 czerwca 2014  

roku w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „PIEKOSZOWSKA III”. 
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Do pkt.  7  

 

Interpelacje załączone do protokołu złożyli Radni: 

– Alicja Obara 

– Joanna Winiarska 

– Robert Siejka, Włodzimierz Wielgus  

 

 

Pan Mariusz Goraj Radny Rady Miasta 

No, wyjątkowo Pani Radna Alicja Obara wstrzeliła się dzisiaj w nasze 

zainicjowane w sobotę, w zasadzie dzisiaj wdrożone do wykonania czynności, 

nie tylko moje, ale przede wszystkim kieleckich środowisk artystycznych 

związanych z Edmundem Niziurskim. Otóż 10 lipca są jego urodziny,                      

i w związku z tym chcemy tam zrobić (przepraszam za duże słowo) oficjalne 

otwarcie tego skweru przy udziale młodzieży, kieleckich artystów. Będzie tam 

taki mały piknik. Chcemy zaprosić do współpracy świetlice środowiskowe i 

wszystkie placówki, chcemy, aby dzieciaki się tam pojawiły, wiec ja bardzo 

chętnie Ala się podpiszę pod tą twoją interpelacją. Na chwilę obecną bieżące 

informacje dotyczące tego wydarzenia można znaleźć na facebook, na fanpage: 

Naprzód Wspaniali, więc jeżeli Państwo są zainteresowani, ja będę oczywiście 

informował o tym jeszcze na następnych sesjach, jak te prace przebiegają, bo to 

będzie naprawdę fajna impreza tak, że tu absolutnie Ala się wstrzeliłaś z tym.    

 

Do pkt.  8  

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

W sprawach różnych to jestem tylko ja. Chciałem podziękować wszystkim, 

którzy wzięli udział w uroczystym sadzeniu dębu  25 - lecia wolności.   

 

Do pkt. 9 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LXII sesję Rady Miasta Kielce   

w dniu 5 czerwca 2014 roku.  

 

 

Protokołowała                                                   Przewodniczący Rady Miasta 

 

Joanna Ściegienny                                                      Tomasz Bogucki  

  


