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Protokół Nr LXIV/2014 

z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 24 lipca 2014 r., w godz. 10.00- 12.00 

w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego 

w Kielcach, Rynek 1 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 Radnych. Nieobecny 

– Radny Oleg Magdziarz. 

 

Do pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Otwieram LXIV w tej kadencji sesję Rady Miasta Kielce w dniu 24 lipca 

2014 roku. Witam Panie i Panów Radnych, Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana 

Sekretarza a także kierownictwo Wydziałów Urzędu Miasta Kielce. 

Witam także, jak zwykle miło, Państwa, Panie i Panów dziennikarzy naszych 

lokalnych mediów, witam także wszystkich zainteresowanych, którzy przyszli 

dzisiaj na sesję. 

Zgodnie z listą obecności potwierdziło swoją obecność podpisem 

i logowaniem 24 Radnych. Stwierdzam zatem, że kworum zostało osiągnięte 

i tym samym stwierdzam prawomocność sesji oraz zdolność Rady do 

podejmowania uchwał.  

Na sali są również obecni nasi przyjaciele z Winnicy na Ukrainie, miasta 

partnerskiego, a to dlatego, że uczestniczą w rozpoczętym wczoraj 

w Kielcach 51 Europejskim Festiwalu Miłośników Kultury Ludowej 

Europeada. Jest to zespół „Kwiat Podola” na czele z chórmistrzem i dyrygentem 

Panią Andżelą Oktol. Zapraszam naszych gości, a byśmy rozpoczęli nasze 

obrady z duchem tego, co się dzieje w mieście, od Europeady, czyli folkloru. 

Zespół „Kwiat Podola” zaprezentuje dwa utwory. 

Nastąpił występ zespołu polonijnego z Winnicy „Kwiat Podola. 

 

Do pkt. 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Wznawiam obrady po przerwie muzycznej. 

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

uzgodniony w dniu 16 lipca 2014 roku porządek obrad, a także projekty uchwał 
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będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich 

porządkiem. 

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

Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad dzisiejszej 

sesji, a mianowicie wprowadzenie do porządku obrad: 

1. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026, 

2. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok, 

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

głosowania. 

 

Głosowanie. 

 

I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

II. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku 

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

jeśli nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 

zaproponowane zmiany. 

 

Sprzeciwu nie słyszę. 

 

Głosowanie: 

Za   –23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Wobec powyższego sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 26 

czerwca 2014r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o żądaniach zgłoszonych z art. 36 ust. 

1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 

okres od 01.01.2012 roku do 24.07.2014 roku. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026 (z autopoprawką); 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok (z autopoprawką); 

4) 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; 
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5) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce; 

6) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Miastu Kielce lub jego jednostkom 

podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg; 

7) w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania 

i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kielce 

w czasie przekraczającym ten wymiar; 

8) w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin 

wielodzietnych Miasta Kielce; 

9) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce; 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb 

Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 

w 2014 roku; 

11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE SRÓDMIESCIE – 

OBSZAR 2 – Bodzentyńska, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 

IX Wieków Kielc”; 

12) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Giętówka (działka nr 550/16); 

13) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Giętówka (działka nr 550/17); 

14) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Giętówka (działka nr 550/18); 

15) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach 

przy ulicach Wikaryjskiej, Cmentarnej, Prostej; 

16) w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Bocznej (dz. nr 447/9); 

17) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działka nr 1055); 
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18) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działka nr 1071); 

19) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działka nr 1074); 

20) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działki nr 1036, nr 603/1); 

21) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działki nr 1047, nr 1049, nr 1050); 

22) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Warszawskiej (dz. nr 924/12); 

23) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy 

Klonowej; 

24) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy 

Jeleniowskiej i Klonowej; 

25) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer U 2, znajdującego się 

w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Hipotecznej 4; 

26) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej 

oznaczonej numerem 65 położonej w Kielcach przy ulicy Biskupa 

Czesława Kaczmarka 8; 

27) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej 

oznaczonej numerem 76 położonej w Kielcach przy ulicy Biskupa 

Czesława Kaczmarka 12; 

28) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

1 Maja; 

29) w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej 

w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej; 

30) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Stefana Żeromskiego; 

31) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Janczarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy; 

32) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Urzędniczej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy; 

33) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Sandomierskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy; 
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34) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Wita Stwosza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy; 

35) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Gabrieli Zapolskiej; 

36) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Karola Chodkiewicza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

37) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Młodej; 

38) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Piekoszowskiej; 

39) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

40) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. 

Księdza Jerzego Popiełuszki oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

8. Interpelacje i zapytania Radnych.  

9. Sprawy różne i wolne wnioski.  

10. Zamknięcie obrad. 

 

Do pkt. 3 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

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

protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014r. Radny oraz każdy 

uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do 

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

do protokołu.  

 

Głosowanie: 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr LXIII/2014 z sesji 

Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 26 czerwca 2014r. 

 

Do pkt. 4 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

1. Interpelacje między sesjami złożyli Radni:  

 Agata Wojda, 

 Witold Borowiec, 

 Tadeusz Kozior. 

 

Do pkt. 5 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację 

o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta Kielce. 

W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 26 

czerwca 2014 r.  wydałem: 

I. 59 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 rok – 
Nr 229/2014, Nr 258/2014, Nr 271/2014

, 

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków 

jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 rok – 
 Nr 224/2014,

    
Nr 230/2014, Nr 

259/2014, Nr 262/2014 , Nr 272/2014 
, 

3. szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów  do 

projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2015 r. – 
 Nr 269/2014

, 

4. założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej 

Miasta Kielce na 2015 r. – 
 Nr 270/2014

, 

5. określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 2015 r. dla 

Miasta Kielce – 
 Nr 275/2014

, 

6. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań 

z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji podmiotom 

uprawnionym – 
 Nr 228/2014

,   

7.   zasad przyznawania oraz maksymalnej kwoty wysokości świadczeń 

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

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

Nr 235/2014
,  
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8. powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu rewitalizacji 

działek należących do Gminy Kielce, a usytuowanych wokół budynków 

należących do Wspólnot Mieszkaniowych – 
 Nr 267/2014

, 

9. powołania Komisji Konkursowej celem przyznania nagród NADZIEJE 

KIELC – 
 Nr 265/2014

, 

10. uchylenia zarządzenia Nr 303/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 

sierpnia 2009 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta 

Kielce lokalu przeznaczonego na wynajem jako lokal rotacyjny – 
 Nr 231/2014

,  

11. unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola 

Samorządowego nr 3 w Kielcach, os. Barwinek 33  – 
 Nr 234/2014

,  

12. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola 

Samorządowego nr 3  w Kielcach, os. Barwinek 33 – 
 Nr 263/2014

, 

13. wyrażenia opinii o przebiegu dróg krajowych w granicach 

administracyjnych miasta Kielce –  
Nr 260/2014

,  

14. włączenia syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2014 r. o godzinie 17:00 dla 

upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 
 Nr 264/2014

, 

15. zmiany zarządzeń: 

a) w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali 

przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne – 
 Nr 242/2014

,  

b) w sprawie powołania Stałej Komisji ds. Inwentaryzacji – 
 Nr 243/2014

, 

c) w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej 

w Kielcach przy ulicy Biskupa Adama Naruszewicza – 
 Nr 255/2014

, 

d) w sprawie powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach – 
 Nr 266/2014

, 

16.  zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora: 

a) Przedszkola Samorządowego nr 13, ul. Karczówkowska  8 – 
Nr 244/2014

, 

b) Przedszkola Samorządowego nr 23, ul. Fabryczna 6- 
Nr 245/2014

, 

c) Przedszkola Samorządowego nr 33, ul. Romualda 6 - 
Nr 246/2014

, 

d) Przedszkola Samorządowego nr 36, ul. Wojska Polskiego 254 - 
Nr 

247/2014
, 

e) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Nowaka - Jeziorańskiego 

53  - 
Nr 248/2014

, 

f) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5 - 
Nr 249/2014

 , 

g) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29 , ul. Zimna 16, - 
Nr 250/2014 

, 

h) Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 - 
Nr 251/2014

, 

i) Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 2, ul. Kryształowa 

6 - 
Nr 252/2014

,
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j) VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego, ul. Gagarina 5 - 
Nr 

253/2014 
 

17. powołania komisji: 

a) ds. Rewitalizacji Miasta Kielce – 
 Nr 256/2014

,  

b) egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego – 
 Nr 223/2014, Nr 257/2014 , Nr 274/2014 

, 

18. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Okrzei – 
Nr 226/2014

,   

b) Krakowskiej – 
Nr 227/2014, Nr 233/2014, Nr 233/2014, 

 
Nr 238/2014

,   

c) Jagiellońskiej – 
Nr 240/2014, Nr 241/2014,

 
Nr 280/2014, Nr 281/2014

,   

d) Jagiellońskiej i Piekoszowskiej –
 Nr 280/2014

, 

e) Starej – 
Nr 277/2014,  Nr 278/2014

, 
 
 

f) Owsianej – 
Nr 279/2014

,  oraz przy alei Górników Staszicowskich – 
Nr 225/2014

,   

19. wydzierżawienia gruntu położonego w: 

a) Obicach gmina Morawica – 
Nr 232/2014, 

 
Nr 239/2014   

b)  Grabowcu gmina Chmielnik  – 
Nr 236/2014,  Nr 237/2014,

 

c) Kotlicach gmina Chmielnik  – 
Nr 276/2014,

 

20. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego: 

a) niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. 

Alabastrowej – 
Nr 254/2014

, 

b) niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. 

Wrzosowej – 
Nr 261/2014

, 

c) Niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach 

przy ul. Zagnańskiej 84 – Nr
 268/2014

 

II. 1 decyzję i 9 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 

odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 40 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce. 

 

Radna Agata Wojda  

Panie Prezydencie, ja chciałabym poruszyć dwa obszary tematyczne 

i zadać Panu kilka pytań. Pierwsze dotyczy inicjatywy budżetu obywatelskiego. 

W tym tygodniu wydał Pan zarządzenie, które kontynuuje tę ideę. Oczywiście 

ogromne podziękowania za kontynuowanie tego sukcesu ubiegłorocznego. 

Natomiast pewnie nie będzie to głos odosobniony, pewnie wiele moich 

koleżanek i kolegów też chciałoby kilka słów komentarza do tego zarządzenia 
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i do warunków, które w tym roku obowiązują, a nie odbiegają od warunków 

zeszłorocznych. A może warto, Panie Prezydencie, troszkę skorzystać 

z doświadczeń ubiegłorocznych i wprowadzić kilka poprawek. Po ogłoszeniu 

tego zarządzenia i konferencji prasowej taka fala dyskusji przetoczyła się wśród 

mieszkańców Kielc. Nie powiem, że fala krytyki, bardziej fala dyskusji, bo to 

były bardzo cenne i konstruktywne wnioski. Być może na dzisiejszej sesji nie 

rozstrzygniemy tego i ta dyskusja, nie będzie taką, która mogłaby wypracować 

jakiś kompromis, ale może taki apel abyśmy w jakimś określonym gronie usieli 

i zastanowili się, żeby jeszcze przed tą datą startową – 25 sierpnia, móc 

wprowadzić drobne korekty do tego zarządzenia i regulaminu budżetu 

obywatelskiego. Ja chciałabym zasygnalizować dwie rzeczy. Pierwsza to 

podział kwoty 5 milionów złotych na dwa typy projektów. Jeden typ projektów 

mógłby być typem projektów ogólnomiejskich, a drugi typem projektów 

lokalnych, gdzie ta kwota byłaby proporcjonalnie podzielona. To jest właśnie to 

doświadczenie ubiegłoroczne. Bo w momencie kiedy Pan Prezydent reagował 

na tę tendencję, kiedy wygrywa projekt, który pochłania prawie całą kwotę 

budżetu obywatelskiego, i wtedy udało się 2 miliony jeszcze do tej puli 

dorzucić. To była świetna decyzja. Może zabezpieczmy się przed takim samym 

kazusem i zareagujmy już teraz wprowadzając to rozróżnienie. Bo ja się 

obawiam, że może to być takie trochę zniechęcające dla tych malutkich, 

drobnych inicjatyw, jakiś zielników, ławeczek, dla małej grupy ludzi, którzy 

stwierdzą, że nie mają takiej siły przebicia. Bo jest to projekt , który nie dotyczy 

większej ilości mieszkańców tylko ich małej grupy osiedlowej i nie będą 

w stanie uzyskać wystarczającej liczby głosów. Ja się obawiam, że takich 

projektów przez tę tendencję może być mniej. Po prostu nie wylejmy dziecka 

z kąpielą. Może warto się nad tym zastanowić, i jeżeli jest taka możliwość, taką 

poprawkę jeszcze wnieść.  

Druga rzecz to takim gorący apel żeby otworzyć w Urzędzie Miasta punkt 

konsultacyjny. Wiele osób porusza się troszeczkę po omacku po tych 

projektach. To nie są trudne wnioski, ja to rozumiem, ale to muszą być wnioski 

inwestycyjne. Może taka możliwość uzyskania porady, punkt, do którego 

w godzinach pracy Urzędu można przyjść z wnioskiem zapytać, poradzić się, 

zapytać o jakieś wstępne kosztorysy. Myślę, że to byłoby z korzyścią i dla 

inicjatyw obywatelskich i dla jakości tych zgłoszonych projektów.  

Kolejna sprawa, Panie Prezydencie, mam taką ogromną prośbę o przestawienie 

nam raportu z działań specjalnej komisji, którą Pan powołał dla zbadania 

zarządzania Spółką Korona Kielce. Ta komisja zakończyła już swoją pracę. Pan 
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Prezydent deklarował, że publicznie przedstawi raport z działań tej komisji. 

Myślę, że forum sesji Rady Miasta jest dobrą platformą do spełnienia tej 

obietnicy. Ja chciałabym zadać kilka szczegółowych pytań z taką możliwością 

dopytania jeszcze o kilka rzeczy. Interesowałby mnie skład osobowy tej komisji, 

jaki zakres działalności ta komisja badała, za jaki okres i przede wszystkim jakie 

są wnioski z prac tej komisji i uwagi pokontrolne. Jakie sprawy zgłosił Pan do 

Prokuratury, i które umowy podpisane przez już byłego pana Prezesa, z jakiego 

okresu działalności? Jakie kwestie zostały zgłoszone do Prokuratury przez 

obecnego Prezesa Pana Paprockiego, bo wiem, że Prokuratura wszczęła 

dochodzenie, więc musiały to być jakieś nowe aspekty. Byłabym bardzo 

zobowiązana za odpowiedź. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Panie Prezydencie, w ostatnim czasie dochodzą takie bardzo 

niebezpieczne wręcz, jak prasa opisuje, skandaliczne informacje dotyczące 

działalności naszej Straży Miejskiej. A to jazda bez ważnego dowodu 

rejestracyjnego, bez badań technicznych, gdzie była stłuczka i pewnie na budżet 

Miasta spadnie pokrycie tych wydatków, a to ucieczka z miejsca stłuczki przez 

Strażników Miejskich, a co najgorsze jazda pod wpływem alkoholu. Czy Pan 

Prezydent zlecił jakąś szczegółową kontrolę działalności Straży Miejskiej? 

I jakie kroki Pan Prezydent zamierza podjąć nad wzmocnieniem kontroli 

w działalności Straży Miejskiej? Chociażby badanie alkomatem przed 

rozpoczęciem pracy, bo tak naprawdę wygląda na to, że działalność Straży 

Miejskiej nie przynosi pozytywnych rezultatów, a wręcz staje się niebezpieczną 

dla mieszkańców Kielc. Dziękuję. 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Odniosę się do tych wszystkich rzeczy. Po pierwsze jeżeli chodzi o budżet 

obywatelski ja się nie upieram, to ma służyć ludziom, więc ja bym proponował 

żeby wyszła taka inicjatywa ze strony radnych. Proszę złożyć taką propozycję 

i jeżeli ona będzie do zaakceptowania, to ja ją zaakceptuję i włożymy to do 

regulaminu. Nie widzę tu żadnego problemu. Jeżeli chodzi o informacje to 

porozmawiam z Panem Sekretarzem żeby przede wszystkim uzbroić w wiedzę 

punkty obsługi obywatela, bo tam ludzie pracują i mają kontakt bezpośredni, 

więc nie ma powodów żeby ktoś nie dostał dostatecznej wiedzy na temat 

budżetu obywatelskiego również. To jest kwestia absolutnie do załatwienia. 

Jeżeli chodzi o protokół, to nie jest tajemnica, protokół został zamknięty. Nie 
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jest również tajemnicą kto był w komisji badającej tę sprawę. Musimy uzyskać 

z Prokuratury informację czy my możemy to upowszechniać, bo to jest jeden 

z elementów, zostało wszczęte dochodzenie w jednej ze spraw i ten protokół jest 

również dokumentem w tej sprawie. Nie wiem, więc czy to jest dobry czas na to 

i czy taką zgodę dostaniemy. Jeżeli zgodę dostaniemy to protokół po prostu 

zawiesimy w internecie, bo to nie jest żadna tajemnica, nie mam powodów tego 

ukrywać. Ale powód może mieć, znając z praktyki Prokuratorów, Prokuratura, 

i do czasu rozstrzygnięcia dochodzenia nie będzie to wiedza powszechna.  

Pan Radny Wielgus mówił pewnie o artykule, który się ukazał w „Echu Dnia”, 

który dotyczy działań Straży z ostatnich dwóch lat. Nie wiem jakim problemem 

jest dzisiaj, to się może zdarzyć wszędzie, że strażnik czy policjant, czy ksiądz, 

czy ktokolwiek inny wsiądzie po pijanemu za kierownicę. Niestety jest to 

tragiczne, naganne, ale reakcja była natychmiastowa, ten strażnik został, chyba 

dwa lata temu, natychmiast zwolniony. Podnoszenie w tej chwili jak źle się 

dzieje w Straży Miejskiej, bo po pijanemu się jeździ samochodem jest 

nieuprawnione. Rzeczywiście nastąpiły jakieś niedopatrzenia dotyczące 

ubezpieczenia, ale to jest już sprawa Straży, muszą to w swoim kręgu 

rozstrzygnąć. Ja jestem pełen szacunku dla ich pracy. Kontrolujemy to i nie 

widzę powodów żeby robić ekstra działania sprawdzające czy kontrolujące tę 

placówkę. Nie wiem z czego to wynika, ale o ile sobie przypominam to przed 

każdymi wyborami samorządowymi zawsze Straż była podnoszona. Jeżeli jest 

jakieś zadanie, które powinniśmy ekstra sprawdzić to proszę w ramach swoich 

uprawnień wystąpić do mnie, a ja to skontroluję. A na razie nie ma żadnych 

tajemnic ani niedomówień w funkcjonowaniu Straży. Szkoda, że w artykule nie 

napisano kiedy to się stało, czy wnioski zostały wyciągnięte, itd. Nie mam nic 

więcej do powiedzenia w tej sprawie. 

 

Radna Agata Wojda – ad vocem 

Jeżeli chodzi o budżet obywatelski, Panie Prezydencie, to jeszcze taka 

prośba – jeżeli ten punkt konsultacyjny miałby funkcjonować, to żeby nie była 

to możliwość uzyskania tylko formalnej informacji gdzie złożyć wniosek, na 

jakim druku, w jakich godzinach, ale żeby to była też merytoryczna pomoc dla 

osób, którym czasami brakuje fachowej wiedzy. Nie pisanie za kogoś 

wniosków, ale taka merytoryczna pomoc. To taki gorący apel. Druga rzecz, to 

dziękuję za możliwość dyskusji nad regulaminem. Pytam czy my możemy 

jakieś spotkanie z Panem Prezydentem Sayorem zorganizować, bo On jest 

wskazany w zarządzeniu jako jego wykonawca. Myślę, że radni zaproponują 
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jakieś poprawki, a Państwo zdecydujecie czy one są możliwe do wprowadzenia, 

wiem że tryb szybki byłby istotny. I jeszcze odniosę się do komisji i kontroli 

w Spółce Korona Kielce. Bardzo bym prosiła o zbadanie takiej możliwości 

upublicznienia już na tym etapie. A kolejna rzecz, te sprawy, które Pan zgłaszał 

do Prokuratury, Prokuratura umorzyła to postępowanie, więc ja rozumiem, że 

sprawa jest zamknięta i w tym zakresie informacja może być już upubliczniona. 

Jeżeli tak, to bardzo bym prosiła żeby Pan Prezydent mógł to uczynić.  

 

Radny Włodzimierz Wielgus – ad vocem 

Panie Prezydencie, z całym szacunkiem, ale bardzo Pan mnie zmartwił 

swoja wypowiedzią bagatelizując fakt wsiadania po pijanemu przez strażników 

miejskich. To, że ta sprawa wyszła teraz, nie była inspirowana ani przez nasz 

Klub, po prostu prasa prawdopodobnie dowiedziała się o takim zdarzeniu i to 

publikowała. Szkoda, że Komendant Straży Miejskiej nie składa corocznego 

sprawozdania z działalności, bo być może wtedy byłoby to wcześniej 

ujawnione. Ja tylko pytam Pana konkretnie jakie kroki podjęto w celu 

wyeliminowania takich niebezpiecznych sytuacji. Czy strażnicy badani są 

alkomatem, jak w tej chwili policjanci, przed rozpoczęciem pracy i po 

rozpoczęciu pracy?  

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Ja tylko gwoli ścisłości – Straż Miejska składa sprawozdanie na Komisji 

Rewizyjnej. I jest zawieszone sprawozdanie raz w roku i jest dopisane do sesji, 

więc każdy może się ze sprawozdaniem zapoznać.  

 

Radny Jerzy Pyrek 

Panie Prezydencie, powołał Pan do życia Komisję, która ma zająć się 

rewitalizacją centrum miasta. Dobrze, ponieważ ta rewitalizacja trwa pomimo 

wątpliwości i uwag. Ja mam pytanie jaki jest zakres prac tej Komisji, kto 

wchodzi w skład i czy jest przewidziany współudział przedstawicieli 

mieszkańców, czyli Radnych, w tej Komisji? I czy jest możliwość żebyśmy  

w trakcie prac Komisji mieli jakieś informacje jak te prace postępują, jaki jest 

oczekiwany efekt końcowy tych prac? Dziękuję. 

 

Prezydent Miasta poinformował, iż odpowiedzi na to pytanie udzieli Panu 

Radnemu na piśmie. 
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Radna Katarzyna Zapała 

Panie Prezydencie, ja chciałam dopytać o sytuację w Przedszkolu 

Samorządowym Nr 3. Tam został unieważniony konkurs na dyrektora 

Przedszkola. Prosiłabym o szczegółowe informacje na temat powodów 

unieważnienia oraz na temat rozpisania nowego konkursu. Dziękuję. 

 

Pani Radnej odpowiedź również zostanie udzielona na piśmie. 

 

Do pkt. 6 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Informacja Prezydenta Miasta Kielce o żądaniach zgłoszonych z art. 36 

ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 

okres od 01.01.2012 roku do 24.07.2014 roku, jest opublikowana na stronie 

internetowej dla radnych.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. Rada Miasta Kielce przyjęła Informację do 

wiadomości. 

 

Do pkt. 7. 1 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Wojewoda Świętokrzyski działając na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 7 lipca br. pismem 

stanowiącym załącznik do niniejszego uzasadnienia wezwała Radę Miasta 

Kielce do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcia mandatu Pana 

Stanisława Rupniewskiego. Zgodnie z przywołanym przepisem Rada Miasta 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania winna rozpatrzyć przedmiotowy 

projekt uchwały. Nie komentując tego wezwania ponieważ moim zdaniem 

wezwanie powinno być wtedy wysłane, kiedy zachodzi sytuacja, w której jest 

bezczynność Rady, a Rada podejmowała już takie działania, przeczytam, 

Państwu w całości to wezwanie (Przewodniczący odczytał treść wezwania 

Wojewody). 

W ślad za tym poinformowałem Pana Radnego Stanisława Rupniewskiego, że 

na dzisiejszej sesji będzie rozpatrywany ten wniosek  i poddany pod głosowanie 

stosowny projekt uchwały. Obecnie, zgodnie z przepisami, Pan Stanisław 
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Rupniewski ma możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie, zanim będzie 

podejmowania uchwała.  

 

Radny Stanisław Rupniewski 

Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. 

Wezwanie wojewody świętokrzyskiego do podjęcia uchwały 

stwierdzającej wygaśnięcie mojego mandatu jest w mojej ocenie działaniem 

asekuracyjnym, pozbawionym opinii prawnej. Tym samym stan prawny w tej 

sprawie pozostaje aktualny na dzień 5 maja br, kiedy to Rada odrzuciła uchwałę. 

Przypomnę zatem iż: 

1. Wg orzeczenia NSA z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn.: II OSK 2926/12, 

z wykorzystaniem mienia komunalnego, w którym mowa w art. 24f ust.1 mamy 

do czynienia tylko wtedy, gdy radny korzysta z tego mienia na 

uprzywilejowanych zasadach, wykorzystując swoją pozycję w gminie. 

Natomiast w przypadkach korzystania przez radnego dla celów prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej z mienia gminy na zasadzie powszechnej 

dostępności do tego mienia lub na warunkach powszechnie ustalonych 

w odniesieniu do danego typu czynności prawnych dla wszystkich 

mieszkańców gminy, nie dochodzi do naruszenia zakazu z art. 24f ust. 1. W 

innym orzeczeniu naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że korzystanie z 

mienia komunalnego gminy na zasadzie powszechnej dostępności usług nie 

prowadzi do pojawienia się obawy wykorzystania mandatu radnego do 

uzyskania korzyści niedostępnych dla innych członków wspólnoty 

samorządowej.   

2. Także zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „wykorzystanie mienia” 

oznacza jego uzyskanie dla celów gospodarczych na uprzywilejowanych 

zasadach (uchwała TK z dnia 2 czerwca 1993 r., sygn.: W 17/93). 

Miejscy prawnicy w swoich dwóch opiniach nie szukali  odpowiedzi na 

pytanie czy realizowanie przez „Spółkę” zamówień na rzecz gminy jest 

działalnością z wykorzystaniem mienia tejże gminy? Postępowanie 

wyjaśniające nie wykazało nawet jednego, najmniejszego dowodu na 

wykorzystanie mienia komunalnego.  

Jak dowiodłem na podstawie bogatego orzecznictwa i opinii prawnej, 

którą załączyłem  do protokołu sesji z dnia 5 maja dostawa towaru lub 

świadczenie usługi na ogólnych, powszechnych zasadach nie może być 

traktowane jako wykorzystanie mienia!   
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Art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym ma charakter antykorupcyjny. 

Nie można go traktować jako narzędzie do walki z radnymi, będącymi 

przedsiębiorcami, którzy wygrywają na powszechnych zasadach przetargi w 

gminie, w której sprawują mandat. W przeciwnym wypadku dojdziemy do 

absurdu. Wezwanie wojewody świętokrzyskiego jest złym sygnałem dla 

wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mieliby zamiar 

kandydować do rad w tegorocznych wyborach samorządowych. Epidemia już 

wybuchła – w jednym z miast podjęto próbę wygaszania mandatu właścicielowi 

piekarni, który wygrał przetarg na dostawę pieczywa do lokalnego przedszkola, 

w innym właścicielowi apteki, który wygrał przetarg na dostawę leków do 

jednostki samorządowej. 

I jeszcze apel do kieleckich mediów, które szeroko komentują całą 

procedurę wygaszania mojego mandatu. Nieprawdziwe są informacje, iż jestem 

właścicielem przedsiębiorstwa SUPON lub , iż firma ta jest moją własnością. 

Jestem mniejszościowym, jednym z 14  udziałowców  tej Spółki. Nieprawdą jest 

także informacja, że większość umów została zawarta w trybie 

bezprzetargowym, podana przez lokalne radio. Tryb art.4 pkt. 8 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych nie jest trybem bezprzetargowym. Spółka nie zawarła 

nawet jednej umowy w trybie bezprzetargowym, czego  dowodem jest pismo 

Prezydenta Miasta Kielce z 26 czerwca br adresowane do Wojewody. 

Koleżanki i koledzy Radni, 

W piśmie z 9.06.2014 adresowanym do Prezydenta Miasta Kielce 

wojewoda wyraża pogląd zbieżny z zaprezentowanym przeze mnie 

orzecznictwem NSA, iż nie dochodzi do naruszenia zakazu z art. 24f ustawy osg 

w przypadkach korzystania przez radnego z mienia gminy na zasadzie 

powszechnej dostępności do tego mienia. 

W komentarzach  medialnych służby prawne Wojewody jak i sama Pani 

Wojewoda wypowiadają się, iż nie są przekonani, czy naruszyłem prawo 

i uważają, że wątpliwości może wyjaśnić tylko sąd. Głosując przeciw uchwale 

dajecie zatem Pani Wojewodzie możliwość wydania zarządzenia zastępczego, 

które będę mógł zaskarżyć do WSA. Jestem przekonany, iż Sąd podzieli opinię 

specjalistów prawa samorządowego i uzna, iż spółka SUPON w swojej 

działalności nie wykorzystywała mienia komunalnego gminy Kielce i nie ma 

podstaw do wygaszania mojego mandatu. Dziękuję. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 0 

Przeciw  - 11 

Wstrzymało się - 11 

 

Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały. 

 

Do pkt. 7. 2-3 

 

Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekty 

uchwał: 

I. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2014-2026 (z autopoprawką), 

II. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok (z autopoprawką). 

Zapisy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2014 rok wraz z autopoprawką zwiększają plan 

dochodów budżetu Miasta o kwotę 4 962 697 zł, w tym plan dochodów 

bieżących o kwotę 4 359 409 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 

603 288 zł. Zwiększa się również plan wydatków budżetu Miasta Kielce 

o kwotę 4 962 697 zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę 4 503 385 zł 

oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 459 312 zł. Projekt zawiera również 

propozycje zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych zaplanowanych do 

realizacji w 2014 roku, propozycje zmian w limitach wydatków na wieloletnie 

przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2014r.. Dokonuje się również 

zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów 

oświatowych jednostek budżetowych, w dotacjach przedmiotowych i celowych, 

a także dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne 

realizowane w 2014 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz innych źródeł zagranicznych. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na latach 2014 – 2026 są 

konsekwencją zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zmieniającej 

budżet Miasta. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie proponowanych zmian.  
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026 wraz z 

autopoprawką. 
 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1108/2014 z dnia 24 lipca 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 wraz z autopoprawkami jak wyżej. 
 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1109/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 

rok. 

 

Do pkt. 7. 4-5 

 

Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekty 

uchwał: 

I. 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, 

II. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce. 



19 

 

Pierwszy projekt dotyczy zmiany, gdyż zmieniły się proporcje wkładu 

własnego oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej. Prosimy 

o akceptację dla tej propozycji i obniżenia wysokości kredytu.  

Drugi projekt proponuje zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 26 500 000 zł 

z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku 

z realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych, z terminem spłaty nie później 

niż do 2026 roku. Zabezpieczeniem byłby weksel in blanco. Skąd się bierze ta 

potrzeba? Dotychczas uchwalili Państwo zaciągnięcie kredytów, które 

pokrywają deficyt Miasta zaplanowany, ale pokrywają w niepełnej wysokości. 

Bardzo proszę o akceptację tych projektów. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. 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   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1110/2014 z dnia 24 lipca 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. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 

Kielce. 
 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 1 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1111/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce. 

 

Do pkt. 7. 6 

 

Pani Urszula Grabowska Dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu 

zarekomendowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kielce lub jego jednostkom 

podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub 

osób uprawnionych do udzielenia tych ulg. 

 Przedmiotowa uchwała winna zostać podjęta ze względu na zmianę 

przepisów unijnych w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej. Projekt 

uchwały uwzględnia sugestie zgłoszone przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa, gdyż zgodnie 

z przepisami projekt uchwały został zgłoszony do zaopiniowania przez w/w 

organy. Bardzo proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1112/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 

w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Miastu Kielce lub jego jednostkom podległym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do 

udzielenia tych ulg. 
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Do pkt. 7. 7 

 

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziały Edukacji, Kultury i Sportu 

UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia 

bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych 

przez Miasto Kielce w czasie przekraczającym ten wymiar. 

 Wynika to z tego, że w czerwcu tego roku zmieniły się zapisy ustawy 

o systemie oświaty i zobowiązani jesteśmy do korekty. Dlatego wprowadzamy 

ten projekt uchwały. Każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu 

powyżej 6 godzin, które są bezpłatne, będzie kosztowała rodzica 1 zł. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1113/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i 

opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kielce w czasie przekraczającym ten 

wymiar. 

 

Do pkt. 7. 8 

 

Pani Magdalena Gościniewicz Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Kielcach uzasadniła projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta 

Kielce. 

 Program został przygotowany przez pracowników MOPR, przy 

współpracy Pana Tomasza Boguckiego Przewodniczącego Rady Miasta, Pana 

Senatora Krzysztofa Słonia, Pana Radnego Władysława Burzawy oraz dwojga 

przedstawicieli rodzin wielodzietnych. Program jest skierowany do rodzin 
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wielodzietnych Miasta Kielce, których jest 1500. W tych rodzinach jest 7500 

osób, w tym 5000 dzieci. Program przewiduje, że mogą z niego skorzystać 

rodzice i dzieci do ukończenia 18 roku życia, lub do ukończenia 25 roku życia, 

jeżeli w tym czasie kontynuują naukę. Dziecko niepełnosprawne może pomimo 

wieku korzystać z tego Programu. Jaki jest wykaz przedmiotów i zakres ulg 

skierowanych do rodzin? Do Programu przystąpiły miejskie instytucje kultury 

i miejskie jednostki organizacyjne wymienione w projekcie uchwały. 

Gwarantują one bezpłatny udział w imprezach biletowanych oraz bezpłatny 

udział w prowadzonych zajęciach. Karta miejska obowiązuje wraz z Kartą 

„rządową”, więc jeżeli ktoś ma Kartę Dużej Rodziny równocześnie ma 

uprawnienia do Karty miejskiej. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1114/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin 

wielodzietnych Miasta Kielce. 

 

Do pkt. 7. 9 

 

Pani Dyrektor Magdalena Gościniewicz zarekomendowała projekt uchwały w 

sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej na terenie miasta Kielce. 

 Jest to uchwała porządkująca, ponieważ było kilka uchwał 

podejmowanych przy oddawaniu kolejnych mieszkań chronionych dla różnych 

grup osób. Zachodzi konieczność unieważnienia poprzednich uchwał, 

a wprowadzić jedną uchwałę, która dotyczy wszystkich typów mieszkań 

chronionych. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 

Głosowanie. 
 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1115/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej na terenie miasta Kielce. 

 

Do pkt. 7. 10 

 

Pani Dyrektor Magdalena Gościniewicz zarekomendowała projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy 

Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014 roku. 

 W chwili obecnej zaistniały takie okoliczności, że osoby, które były 

typowane do pracy przebywały za zwolnieniach lekarskich i nie wszystkie 

przystąpiły do prac w wyznaczonych terminach. Pozostało, więc pieniędzy na 

wykonanie prac społecznie użytecznych. Jest możliwość wykorzystania jeszcze 

kolejnych 1480 godzin prac i jeszcze więcej osób mogłoby skorzystać 

z podjęcia tej pracy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 

Głosowanie. 
 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1116/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy 

Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014 roku. 

 

Do pkt. 7. 11 

 

Pan Władysław Boberek Zastępca Dyrektora Biura Planowania 

Przestrzennego zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„KIELCE SRÓDMIESCIE – OBSZAR 2 – Bodzentyńska, Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego, IX Wieków Kielc”. 

 Plan obejmuje teren ok. 13 hektarów. Obszar ten posiada obowiązujący 

miejscowy plan uchwalony w 2007 roku, ale doświadczenia wynikające 

z realizacji rewitalizowanego śródmieścia jednak powodują to, aby niektóre 

ustalenia tego planu zostały zmienione. W szczególności dotyczy to obszaru 

wyznaczonego w lokalnym programie rewitalizacyjnym do podjęcia działań 

w sferze zdegradowanego obszaru zarówno pod względem społecznym jak 

i fizycznym. Budowa ul. Kaczyńskiego spowodowała otwarcie jakby drugiego 

frontu. Zmiany teraz zaproponowane będą zgodne z postanowieniami Studium, 

co jest wymogiem formalnym i koniecznym. W szczególności w starym planie 

brakowało ustaleń realizacyjnych dotyczących realizacji zabudowy oficynowej. 

Były dosyć dobrze sformułowane ustalenia zabudowy frontowej, natomiast 

w tych podwórkach, w oficynach nie było ustaleń, iż można realizować 

i sytuować budynek w granicy z działką sąsiednią, co powodowało, że na 

wąskich działkach nie można było w ogóle zabudowywać tego wnętrza, 

ponieważ warunki techniczne i Prawo budowlane stanowi, że trzeba od granicy, 

z oknami 4 metry i bez okiem 3 metry, odstąpić. Z chwilą uchwalenia tego planu 

stary plan straci swoją ważność. Bardzo proszę o podjecie tej uchwały.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 

Głosowanie. 
 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1117/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE SRÓDMIESCIE – 

OBSZAR 2 – Bodzentyńska, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, IX Wieków 

Kielc”. 

 

Do pkt. 7. 12 - 14 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Geodezji UM zarekomendował projekt uchwał: 

I. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Giętówka (działka nr 550/16), 

II. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Giętówka (działka nr 550/17), 

III. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Giętówka (działka nr 550/18). 

Są to niewielkie działki, które nie mogą być samodzielnie zagospodarowane 

jako odrębne nieruchomości ze względu na kształt i położenie. Zostaną zbyte 

w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 80 % bonifikaty na poprawę 

zagospodarowania nieruchomości przyległych 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
 

I. Głosowanie. 
 

Za   - 17 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1118/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Giętówka (działka nr 550/16). 
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II. Głosowanie. 

 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1119/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Giętówka (działka nr 550/17). 

 

III. Głosowanie. 
 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1120/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Giętówka (działka nr 550/18). 

 

Do pkt. 7. 15 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 

nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicach Wikaryjskiej, 

Cmentarnej, Prostej. 

Ze względu na pilną potrzebę rozbudowy Cmentarza Komunalnego 

Cedzyna proponuje się podjęcie przez Radę Miasta Kielce niniejszej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1121/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach 

przy ulicach Wikaryjskiej, Cmentarnej, Prostej. 

 

Do pkt. 7. 16 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej 

w Kielcach przy ulicy Bocznej (dz. nr 447/9). 

W lipcu 2012 roku Rada Miasta Kielce wyraziła zgodę na sprzedaż prawa 

własności do przedmiotowej nieruchomości. Fundacja „Nowa Przestrzeń 

Sztuki”, na rzecz której nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży, 

uzupełniła swój wniosek prośbą o udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % ceny 

sprzedaży. Ponieważ spełnione zostały warunki ustawowe do zastosowania 

bonifikaty proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1122/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej 

położonej w Kielcach przy ulicy Bocznej (dz. nr 447/9). 

 

Do pkt. 7. 17 - 21 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekty uchwał: 

I. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działka nr 1055); 

II. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działka nr 1071); 
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III. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działka nr 1074); 

IV. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy 

ulicy Zalesie (działki nr 1036, nr 603/1); 

V. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działki nr 1047, nr 1049, nr 1050); 

Są to niewielkie działki, które nie mogą być samodzielnie zagospodarowane 

jako odrębne nieruchomości ze względu na kształt, położenie i wielkość. 

Zostaną zbyte w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 80 % bonifikaty na 

poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały sprzedaży nieruchomości położonej 

w Kielcach przy ulicy Zalesie (działka nr 1055). 

 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1123/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działka nr 1055)  

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Zalesie (działka nr 1071). 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1124/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działka nr 1071). 
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III. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Zalesie (działka nr 1074). 

 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1125/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działka nr 1074). 

 

IV. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonych w Kielcach przy ulicy Zalesie (działki nr 1036, nr 603/1). 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1126/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działki nr 1036, nr 603/1). 

 

V. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonych w Kielcach przy ulicy Zalesie (działki nr 1047, nr 1049, nr 

1050). 

 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1127/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy 

Zalesie (działki nr 1047, nr 1049, nr 1050). 
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Do pkt. 7. 22 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej (dz. nr 

924/12). 

Niewielka działka o pow. 0,0154 ha, o kształcie małego trójkąta zostanie, 

zbyta w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1128/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Warszawskiej (dz. nr 924/12). 

 

Do pkt. 7. 23 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 

nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Klonowej. 

O zamianę wystąpiła osoba fizyczna, której działka w planie 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny dróg 

publicznych klasy dojazdowej. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
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Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1129/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy 

Klonowej. 

 

Do pkt. 7. 24 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 

nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Jeleniowskiej 

i Klonowej. 

  Tu również o zamianę wystąpiła osoba fizyczna, której działka w planie 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny dróg 

publicznych klasy zbiorczej. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1130/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy 

Jeleniowskiej i Klonowej. 

 

Do pkt. 7. 25 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży lokalu użytkowego numer U 2, znajdującego się w budynku 

położonym w Kielcach przy ulicy Hipotecznej 4. 
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W przedmiotowym lokalu od 1992 roku funkcjonuje zakład złotniczy. 

Zbycie na rzecz obecnego najemcy w drodze bezprzetargowej. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1131/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer U 2, znajdującego się w 

budynku położonym w Kielcach przy ulicy Hipotecznej 4. 

 

Do pkt. 7. 26 - 27 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekty uchwał: 

I. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej 

numerem 65 położonej w Kielcach przy ulicy Biskupa Czesława 

Kaczmarka 8; 

II. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej 

numerem 76 położonej w Kielcach przy ulicy Biskupa Czesława 

Kaczmarka 12; 

 Do tych lokali Gminie Kielce przysługuje własnościowe spółdzielcze 

prawo do lokalu. Ponieważ istnieje możliwość przekształcenia spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności na 

preferencyjnych warunkach, Gmina jest tym zainteresowana. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
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I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 

nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 65 położonej w Kielcach 

przy ulicy Biskupa Czesława Kaczmarka 8. 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1132/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej 

numerem 65 położonej w Kielcach przy ulicy Biskupa Czesława Kaczmarka 8. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 

nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 76 położonej w Kielcach 

przy ulicy Biskupa Czesława Kaczmarka 12. 

 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1133/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej 

numerem 76 położonej w Kielcach przy ulicy Biskupa Czesława Kaczmarka 12. 

 

Do pkt. 7. 28 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 1 Maja. 

Jest to przedłużenie dzierżawy gruntu o pow. 15 m
2
 na okres trzech lat. 

Na gruncie tym posadowiony jest garaż. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
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Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1134/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

1 Maja. 

 

Do pkt. 7. 29 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. 

Jagiellońskiej. 

 Dzierżawa dotyczy działki o pow. 80m
2
 zbudowanej rampą, 

z przeznaczeniem pod wybudowanie parterowego pawilonu, jako przedłużenie 

istniejącego budynku handlowo-usługowego. Dzierżawa długoterminowa na lat 

30. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1135/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Kielcach 

przy ul. Jagiellońskiej. 

 

Do pkt. 7. 30 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Stefana Żeromskiego. 
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 Dzierżawa gruntu o pow. 25 m
2
, na okres 3 lat, na którym znajduje się 

parterowy pawilon handlowo-usługowy. Jest to wniosek dotychczasowego 

dzierżawcy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1136/2014 z dnia 24 lipca 2014 

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

Żeromskiego. 

 

Do pkt. 7. 31 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Janczarskiej oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 Wniosek osób fizycznych dotyczący zgody na dzierżawę na 30 lat gruntu 

o pow. 84 m
2
, przeznaczonego na powiększenie posesji własnej. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 



36 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1137/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Janczarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 7. 32 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Urzędniczej oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 Dzierżawa gruntu o pow. 16 m
2
 na rzecz właściciela pawilonu 

handlowego, jako terenu przyległego, niezbędnego do jego obsługi. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1138/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Urzędniczej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 7. 33 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Sandomierskiej oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Od 2004 roku przedmiotowe działki są dzierżawione na rzecz właścicieli 

posesji przy ul. Sandomierskiej 288, z przeznaczeniem pod ogród przydomowy. 

Aktualnie strony wiąże umowa zawarta na okres do 31 maja 2014 roku. W dniu 
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4 marca br, wpłynął wniosek dzierżawców o ponowne wydzierżawienie w/w 

gruntu na dotychczasowych warunkach. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1139/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Sandomierskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 7. 34 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wita Stwosza oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 W dniu 28 marca br, do Prezydenta Miasta Kielc wpłynął wniosek 

dotychczasowego użytkownika gruntu o ponowne jego wydzierżawienie na 

okres 9 lat. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1140/2014 z dnia 24 lipca 2014 

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

Stwosza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 

 

Do pkt. 7. 35 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Gabrieli Zapolskiej. 

 Dzierżawa na okres 3 lat gruntu o pow. 10 m
2
, na którym ustawiony jest 

boks garażowy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1141/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Gabrieli Zapolskiej. 

 

Do pkt. 7. 36 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Karola Chodkiewicza 

oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 

  Z wnioskiem o dzierżawę gruntu na 30 lat wystąpiła wspólnota 

mieszkaniowa budynku przy ul. Chodkiewicza 45.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1142/2014 z dnia 24 lipca 2014 

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

Chodkiewicza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 7. 37 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Młodej. 

 Wniosek dotychczasowego dzierżawcy w sprawie ponownego 

wydzierżawienia gruntu, z przeznaczeniem pod parking, na okres 15 lat. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1143/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Młodej. 
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Do pkt. 7. 38 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 

 Wniosek dotychczasowego dzierżawcy w sprawie ponownego 

wydzierżawienia gruntu, z przeznaczeniem pod parking oraz drogę dojazdową, 

na okres 3 lat. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 

 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1144/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Piekoszowskiej. 

 

Do pkt. 7. 39 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Batalionów Chłopskich 

oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 

 W celu umożliwienia realizacji planowanej na nieruchomości sąsiedniej 

inwestycji, do czasu poszerzenia ul. Batalionów Chłopskich tj. włączenia działki 

nr 134/1 do pasa drogowego, proponuje się dzierżawę tego terenu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
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Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1145/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 7. 40 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. Księdza Jerzego 

Popiełuszki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

 Świętokrzyska Izba Lekarska prosi o ponowne rozpatrzenie wniosku 

o wydzierżawienie na 20 lat gruntu o pow. 2350 m
2
. Sprawa jest znana, nie będę 

szczegółowo uzasadniał, bo wiem, że ŚIL zwróciła się pismem z obszernym 

uzasadnieniem do Wysokiej Rady. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Jan Gierada  

Chciałbym aby mój głos był odebrany jako głos normalny, nie tak jak 

Prezes Izby Lekarskiej miesiąc temu opisywał, że to jest skandaliczna 

wypowiedź, dając przykład, że Radny nie ma prawa mieć innego zdania jak ma 

Izba lekarska. Mam prawo dbać o interes Miasta, nie tylko o jedną grupę, czy 

jedną profesję. Takie jest moje zadanie i taka jest moja rola jako radnego. Mam 

prawo głosować jak uważam i nie ma tu nic skandalicznego, tylko jest różnica 

zdań. Z najwyższym szacunkiem do każdego człowieka, również do ludzi 

zrzeszonych w związku lekarskim, powiem to w ten sposób, że praktycznie 

podatnik kupił lekarzom tyle działek, że nie sposób jest obliczyć. I moje zdanie 

jest takie, że niedorzecznością są dalsze żądania lekarzy. A przygotowałem się 

w ten sposób do tej sesji, że zrobiłem tak: jeżeli dzisiaj podnosimy jakakolwiek 

składkę za śmieci, za wodę, energię to jest od razu larum i wrzask. Ale jeśli 

lekarze w ostatnich dwóch latach zwiększają swoje stawki od 40 do 100 % jest 

cisza. Dlaczego jest cisza? Podatnik wytrzyma wszystko, bo zdrowie jest 
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najcenniejsze i zaraz to udowodnię. Dzisiaj cena, zrobiłem to wczoraj, 

niektórym radnym to pokazywałem, jak to wygląda na dzień dzisiejszy: 

- lekarz nr 1 za wizytę 250 zł, czas oczekiwania 2 tygodnie,  

- lekarz nr 2 za wizytę 160 zł, czas oczekiwania miesiąc, 

- lekarz nr 3 za wizytę 160 + EKG 30 zł, czas oczekiwania kilka dni 

- lekarz nr 4 za wizytę 150 zł, czas oczekiwania 2 dni, 

- lekarz nr 5 za wizytę 130 zł, czas oczekiwania kilka dni, 

- lekarz nr 6 za wizytę 150 zł, czas oczekiwania 2 dni, 

- lekarz nr 7 za wizytę 150 zł, czas oczekiwania 2 dni. 

Wziąłem siedmiu lekarzy różnych profesji, nie będę mówił jakich. Podatnik 

zapłaci wszystko lekarzowi, bo jest zmuszony. Częstokroć są to pieniądze 

z portfela emeryta. Nikogo to nie interesuje. Wracając jeszcze do tego, jak się 

zachowują niektórzy lekarze, nie chcę mówić w szczegółach, ale jedna z lekarek 

Izby Lekarskiej w internecie opluwa między innymi mnie i innego dyrektora, 

Prokuratura ustaliła, że to ona, napisałem do Prezesa, a Prezes nie robi w tym 

temacie nic. Nie chciałem żeby się coś stało, tylko żeby zwrócił uwagę. Nie. I to 

nie jest skandal. Co tu jest skandalem, nie wiem? Zrobiłem wyciąg z internetu – 

aktualnie członków Izby jest 3705. Gdyby każdy z tych ludzi, średnio licząc 

wizytę 150 zł, przeznaczył tę kwotę z jednej wizyty, która trawa od 10 do 15 

minut, już ta działka byłaby dawno kupiona. Przecież mieli pieniądze skoro 

chcieli kupić, bez przetargu oczywiście, ale ustawa nie zezwala. Teraz Izba 

wydzierżawi te 2500m2, a po budowie wystąpi o dzierżawę pod parking 

i weźmie w dzierżawę całość. Z jednej strony podatnik płaci 100 % więcej i jest 

cisza. Szukam w tym wszystkim logiki nie złośliwości. Dlatego kończąc 

uważam, że Izba powinna tę działkę kupić. Rozmawiałem dzisiaj z dwoma 

znanymi lekarzami w Kielcach, za tę działkę mogą zapłacić minimum 300 

zł/m2, więc proszę przy tym zadłużeniu Miasta pomyśleć czy mamy tę działkę 

sprzedać czy oddać ją za darmo w dzierżawę. Bo suma summarum to są jakieś 

centy. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Ja nie będę się do wypowiedzi Jana odnosił, ale mam inne zdanie na ten 

temat, bo tu dochodzi chyba do pewnego rodzaju nieporozumienia. Oni proszą 

o to, aby wybudować nową siedzibę nie po to żeby towarzystwo adoracji 

własnej spotykało się. Tylko musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że w tej 

chwili powstaje piękny budynek Wydziały Lekarskiego na Uniwersytecie, 

złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na otwarcie Wydziału 
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Lekarskiego. Tylko proszę pamiętać o jednym, że edukacja studenta i uzyskanie 

tytułu lekarza nie kończy się na poziomie Uniwersytetu. Dalsze szkolenie 

odbywa się w szpitalach, ale również w Izbie Lekarskiej, czyli wszelkie 

specjalizacje oprócz tego, że rezydent czy specjalista na etacie uczy się, odbywa 

zajęcia w szpitalu, ale ma też mnóstwo różnych kursów, z przeróżnych dziedzin, 

właśnie w ramach Izby Lekarskiej. Proszę mi wierzyć, że warunki w obecnej 

Izbie Lekarskiej są skandaliczne. Tam w czasie tych szkoleń uczestnicy mdleją. 

Stwórzmy tym ludziom, przecież brakuje nam specjalistów, jakieś warunki do 

tego aby mogli się w cywilizowany sposób kształcić. Były jakieś plotki, że tam 

ma być jakiś nzoz otwarty, usługi komercyjne – wszystko to jest nieprawda. 

Jeżeli my bezprzetargowo sprzedaliśmy działkę pod budowę NFZ, to tym 

bardziej należy się to lekarzom. I tu jeszcze jeden komentarz: oczywiście część 

lekarzy zarabia niezłe pieniądze i wszyscy o tym wiemy, ale większość lekarzy, 

szczególnie młodych, ma naprawdę niskie wynagrodzenie. Uważam, że jeżeli 

myślimy o Wydziale Lekarskim to zróbmy wszystko aby odbyło się to 

w cywilizowany sposób.  

 

Radny Jan Gierada – ad vocem 

Ja nigdy nie negowałem potrzeby budowy, jeśli taka istnieje, to nie jest 

moja sprawa, a Izby Lekarskiej. Niech budują. Wydział lekarski się buduje, no 

to co, jakby nie było tej budowy to by nie wystąpili o to? Mam Oddział 

ratunkowy i nie wiem żeby jakiś lekarz zemdlał. Inni ludzie też mdleją i lekarz 

też ma prawo zemdleć. Zajęcia, kursy, prawo wykonywania zawodu – ja tego 

nie neguję. Młody lekarz ma niskie zarobki? Ja mam 32,50 jako dyrektor, 

a młody lekarz 60, 00. To kto ma te zarobki większe? Szukam logiki w tym czy 

Miasto powinno dać za darmo a nie sprzedać.  

 

Radny Stanisław Góźdź 

Chcę tylko zwrócić uwagę na jedno – zmiany ustrojowe wprowadziły 

zasadę, że każdy lekarz musi należeć do Izby Lekarskiej, podkreślam, że nie jest 

to związek zawodowy, czyli jest to obligatoryjna, obowiązkowa przynależność. 

Uważam, że to nie jest większy problem dla naszego społeczeństwa 

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie. 

 

Za   - 16 

Przeciw  - 3 

Wstrzymało się - 5 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXIV/1146/2014 z dnia 24 lipca 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. 

Księdza Jerzego Popiełuszki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 8 

 

Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli Radni: 

1. Alicja Obara, 

2. Jerzy Pyrek,  

3. Joanna Grzela, 

4. Jarosław Machnicki, 

5. Agata Wojda. 

 

Radny Robert Siejka 

Podczas ostatniej sesji Pani Skarbnik bardzo dzielnie walczyła starając się 

uzasadnić wysokie koszty koszenia miejskich terenów przez naszą spółkę 

komunalną. Te informacje przedostały się oczywiście do mediów i otrzymałem 

kilka telefonów z informacjami, które mogą trochę bulwersować, ale ponieważ 

nie mam żadnego sposobu na zweryfikowanie tych informacji, bo jak wiadomo 

Komisja Rewizyjna po interpretacji Pana Przewodniczącego, nie może 

kontrolować spółek komunalnych. W związku z powyższym chciałem złożyć 

zapytanie i uzyskać tą drogą odpowiedź na piśmie. Wtedy będę mieć pewność, 

że te informacje są albo nieprawdziwe, a nie daj Boże jeśli będą prawdziwe. 

Otóż chciałem zapytać, bo pani Skarbnik używała takiego argumentu, że koszty 

są tak wysokie ponieważ koszty utylizacji tej trawy, wywożenia jej aż pod 

Chmielnik są bardzo wysokie. Chciałem zapytać w takim razie i uzyskać 

informacje na piśmie gdzie RPZiUK w tym roku wywozi tę skoszoną trawę, 

jaka jest ilość tej trawy i ile za to płaci? 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 

To nie jest moja interpretacja, tylko to jest opinia radców prawnych Urzędu 

Miasta Kielce. Proszę tu być bardzo precyzyjnym. Ja się posługuję opinią 

prawna radców prawnych naszego Urzędu, a nie interpretuję sam przepisów. 

 

Do pkt. 9 

 

Radna Renata Wicha 

Jak co roku w Kaczynie odbywają się turnusy kolonijne dzieci ze 

Wschodu. Ja co roku odwiedzam te dzieciaki. W tym roku miałam spotkanie 

z taka grupą 50 -osobową. Przyjeżdża następna grupa z Białorusi, 120 dzieci 

wieku od 9 do 17 lat. Mam taki apel do nas wszystkich – jeżeli ktoś miałby do 

przekazania jakieś pamiątki, ewentualnie rzeczy, książki, to są oczywiście dzieci 

z korzeniami polskimi, bardzo proszę do Kaczyna pojechać i dać te rzeczy. 

Zachęcam. Te dzieciaki są bardzo wdzięczne, z wielkim pietyzmem odnoszą się 

do wszystkich podarunków. Ponieważ to jest duża grupa zapraszam wszystkich 

do pomocy.  

 

Do pkt. 10 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LXIV sesję Rady Miasta Kielce  

w dniu 24 lipca 2014r. 

 

 

               Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

          Tomasz Bogucki 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Gała 

 

 


