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Protokół Nr  LXV/2014 

     z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 4 września 2014 roku, w godz. 8.00-9.15, 

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

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 23 Radnych. 

Nieobecne Radne: Alicja Obara, Katarzyna Zapała. 

 

Do  pkt. 1 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Otwieram LXV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 4 września 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.  

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.  

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 zmian do 

porządku obrad dzisiejszej sesji następujących projektów uchwał:  

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. 

3. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji 

samorządowego zakładu budżetowego pn. ”Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Kielcach” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. 

”Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach” 

4.  projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  

Kielcach przy ul. Złotej. 

Jednocześnie Pan Prezydent wniósł o wycofanie z porządku obrad: 

1. projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Chęcińsko-

Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

2. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej Chęcińsko-Kieleckiego Parku 

Krajobrazowego. 
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–   projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenie zasad 

     korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych i dworców, 

 

1. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026:  

 

Za    – 16 

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    – 16 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

3. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu 

budżetowego pn. ”Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach” w celu 

utworzenia jednostki budżetowej pn. ”Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                 

w  Kielcach”: 

 

Za    – 16 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

4. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały      

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  Kielcach przy ul. Złotej: 

 

Za    – 17 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 



 3 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

1. Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały                      

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu: 

 

Za    – 17 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofaniu punktu do porządku obrad. 

 

2. Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad w sprawie uzgodnienia 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej 

Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego: 

 

Za    – 17 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wycofaniu punktu do porządku obrad. 

 

3.Głosowanie zmienionego porządku obrad: 

 

Za    – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

 

Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 

 

Do pkt 2 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

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

24 lipca 2014r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami 



 4 

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o wynikach analizy danych zawartych 

w oświadczeniach majątkowych za rok2013: pracowników Urzędu Miasta, 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów 

przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponad podstawowych i placówek 

oświatowych, osób zarządzających i członków organów zarządzających 

gminnymi osobami prawnymi, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, 

pracowników Miejskiego Zarządu Dróg, 

7. 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 zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Kielcach z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie stwierdzenia nieważności 

w części uchwały Nr LXII/1091/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 

czerwca 2014 roku, 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; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych; 

7) w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

8) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Placówek „Dobra 

Chata” w Kielcach; 

9) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Placówek im. 

Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach; 

10) w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu wspierania rodziny                  

i systemu pieczy zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2014-20126” 

11) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Kaczowej                  

w Kielcach; 
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12) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach Nr 

XVIII/366/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży 

udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Dymińskiej 55; 

13) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach Nr 

XVIII/367/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży 

udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Dymińskiej; 

14) w sprawie wniesienia do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni 

i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach jako wkładu 

niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ul. Cmentarnej; 

15) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy                  

ul. Mahometańskiej (dz.nr 2011/2); 

16) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy                   

ul. Przelot; 

17) w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 

nieruchomości lokalowej numer 2 położonej w Kielcach przy                          

ul. Pułkownika Henryka Połowniaka 13; 

18) w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 

nieruchomości lokalowej numer 3 położonej w Kielcach przy                          

ul. Zagórskiej 13; 

19) w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 

nieruchomości lokalowej numer 12 położonej w Kielcach przy                          

ul. Wojska polskiego 256; 

20) w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 

nieruchomości lokalowej numer 28 położonej w Kielcach przy                          

ul. Barwinek 24; 

21) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej                        

w Kielcach przy ul. 1 Maja (dz.nr 369/1); 

22) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej                         

w Kielcach przy ul. 1 Maja (dz. Nr 369/2); 

23) w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej                  

w Kielcach przy ul. Ceglanej 21; 

24) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy                  

ul. Wrzosowej; 

25) w sprawie  wydzierżawienia  gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Miedzianej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy. 

8.   Interpelacje i zapytania Radnych.  

9.   Sprawy różne i wolne wnioski.  

10.   Zamknięcie obrad. 
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Do pkt 3 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

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

w dniu 24 lipca 2014 roku. 

 

Głosowanie protokołu z sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 24 lipca 

2014 roku: 

 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

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

się w dniu 24 lipca 2014 roku. 

 

Do  pkt. 4 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Informuję Wysoką Radę, że Wojewoda Świętokrzyski Zarządzeniem 

Zastępczym z dnia 20 sierpnia br. stwierdziła wygaśniecie mandatu Radnego 

Rady Miasta Kielce sprawowanego przez Pana Stanisława Rupniewskiego                    

w okresie kadencji 2010-2014 z powodu naruszenia zakazu zawartego w art. 24f 

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W związku ze zbliżającymi się z końcem 

kadencji władz samorządowych przypominam Państwu Radnym o obowiązku 

złożenia oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed upływem kadencji. 

Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego osoby zobowiązane do 

złożenia oświadczenia powinny to uczynić do poniedziałku 22 września 2014 

roku. Pismo Wojewody wyjaśniające ten termin oraz zawierające informacje na 

temat poprawności wypełnienia oświadczenia, jest opublikowane na stronie dla 

Radnych. 

 

Interpelacje między sesjami złożyli Radni: 

Alicja Obara, 

Joanna Winiarska, 

Władysław Burzawa 

Wiesław Koza 

Dariusz Kozak 

Tadeusz Kozior 

Jerzy Pyrek 
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Do  pkt. 5 

INFORMACJA 

o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce 

(od 24 lipca 2014 r. do 4 września 2014 r.) 

 

   W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 24 

lipca 2014 r.  wydałem: 

 

I. 36 zarządzeń dotyczących: 

 

1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 rok –
  Nr 319/2014 

,
                

 

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

– 
Nr 294/2014, Nr 300/2014, Nr 309/2014,  Nr 313/2014, Nr 319/2014,   

,
                

 

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów                                 

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 rok  – 
 Nr 

283/2014,
 
Nr 295/2014, Nr 301/2014, Nr 310/2014, Nr 314/2014,   Nr 320/2014

,
     

 

4. włączenia syren alarmowych w dniu 1 września 2014 r. o godz.12
00

 dla 

upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej – 
 Nr 315/2014

, 

5. ustalenia regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie drogowym 

oraz regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej – 
 Nr 296/2014

,   

6. wprowadzenia legitymacji służbowych do przeprowadzania kontroli 

przestrzegania  i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości                    

i porządku w gminach – 
 Nr 302/2014

,   

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

publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób 

Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz przyznania dotacji 

podmiotom uprawnionym  – 
 Nr 286/2014

,   

8. uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Członków Miejskiego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach – 
 Nr 

306/2014
,   

9. ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu 

podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r. – 
 Nr 311/2014

,   

10. wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali 

przeznaczonych na wynajem jako lokal socjalne  – 
 Nr 298/2014,

 
Nr 318/2014

, 

11. wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali 

przeznaczonych na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe – 
 Nr 299/2014

,  
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12. zmiany zarządzeń: 

a) w sprawie określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego  na 

2015 r. dla Miasta Kielce – 
 Nr 293/2014

,  

b) w sprawie powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach – 
 Nr 308/2014

,   

13. powołania komisji: 

a) Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Kielcach   

– 
 Nr 305/2014

,  

b) egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego – 
 Nr 289/2014

, 

c) ds. budżetu obywatelskiego na 2015 r. dla Miasta Kielce – 
 Nr 304/2014

, 

d) do oceny przydatności do dalszego użytkowania składnika majątku 

ruchomego należącego do Miasta Kielce – 
 Nr 307/2014

, 

14. ustanowienia służebności przejazdu i przechodu (drogi koniecznej) oraz 

służebności gruntowej  – 
 Nr 303/2014

, 

15. oddania w użytkowanie wieczyste gruntu oraz nieodpłatnego 

przeniesienia własności garażu położonego w Kielcach przy ul. Poleskiej – 
 

Nr 287/2014,  Nr 288/2014
, 

16. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Lecha – 
Nr 290/2014

,   

b) Panoramicznej – 
Nr 291/2014

,   

c) Stanisława Toporowskiego – 
Nr 292/2014

,   

17. sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych w Kielcach  przy 

ulicy Maksymiliana Strasza 4 – 
Nr 312/2014

,   

18. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach  przy 

ulicy: 

a) Kryształowej – 
Nr 297/2014

, 

b) Barytowej – 
Nr 316/2014, Nr 317/2014,

 

 

II.  7 decyzji i 9 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 

odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 30 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce. 
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Radna Agata Wojda 

Panie Prezydencie chciałam spytać o dwie sprawy: pierwsza, wspomniał Pan                      

o niej w sowim sprawozdaniu w sierpniu został rozstrzygnięty konkurs na 

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3  i mam takie pytanie, standardową 

praktyką wynikającą z ustawy o systemie oświaty jest powołanie na stanowisko 

dyrektora na okres 5 lat. Natomiast jest możliwość krótszego okresu w 

uzasadnionych przypadkach. Interpretacja i praktyka jest taka, że te uzasadnione 

przypadki powinny  mieć swoje odzwierciedlenie w akcie powołania. W tym 

przypadku tak nie jest ale zakładam, że to jakieś przeoczenie albo błąd 

formalny. Interesuje mnie bardziej uzasadnienie dlaczego akurat w tym 

konkretnym przypadku został zastosowany ten uzasadniony przypadek 

wymieniony w artykule 36 tejże ustawy ustęp 13. I druga sprawa, wracam do 

swojego pytania z lipcowej sesji . Prosiłam Pana Prezydenta o złożenie raportu z  

działań Komisji, która prowadziła kontrolę w Spółce Korona Kielce S.A.  Pan 

Prezydent wtedy wyraził taką wątpliwość, że złożenie takiego sprawozdania 

mogło kolidować z postępowaniem jakie prowadzi prokuratura, natomiast 

zobowiązał się Pan Prezydent do wyjaśnienia czy takiej kolizji nie ma i 

chciałabym uzyskać informację czy tą wiedzę już mamy i czy Pan Prezydent 

mógłby dziś  odpowiedzieć na zadanie przeze mnie wtedy pytanie i jeżeli jest 

taka konieczność to ja je oczywiście powtórzę. Dziękuję bardzo. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Bardzo proszę, Pan Prezydent Andrzej Sygut. 

 

Pan Andrzej Sygut  Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Praktyka nie powierzania 

stanowiska na pełną kadencję nie jest precedensem. Tego typu przypadki miały 

miejsce w latach ubiegłych. Jakie jest uzasadnienie? Uzasadnienie jest 

następujące: w przedszkolu numer 3 mamy tego typu atmosferę w radzie 

pedagogicznej, wśród rodziców, która grozi poważnym konfliktem. I angaż na 

rok, tak jak w ubiegłym roku w przypadku przedszkola na Ślichowicach, jest 

szansą daną dyrektorce, żeby unormowała tę sytuację, żeby wszystko wróciło do 

normy. Jeżeli jest pani zainteresowana bliżej tą sytuacją zapraszam. Jest bardzo 

obfity materiał dokumentacyjny, i u nas i w kuratorium, dotyczący sytuacji w 

tym przedszkolu. Przed pierwszym konkursem, przed drugim konkursem, 

myśmy mieli na zmianę wykluczające się opinie, składane przez rodziców i 

nauczycieli. Jeżeli dziś miałem delegację, która mówiła, że pani dyrektor jest 

świetnym specjalistą i prowadzi doskonale przedszkole, to na drugi dzień 

miałem delegację, która wyrażała przeciwstawną opinię. I to spowodowało, że 

zdecydowaliśmy się na powierzenie pani Drożdż kierowania placówką przez 

jeden rok. Jeżeli wszystko będzie w porządku, za rok pani otrzyma bez 

konkursu, tak jak w przeszłości, powołanie na całą kadencję. Natomiast poza 

tym, liczba bardzo ważnych osób od najwyższych szczebli władzy 
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Rzeczpospolitej Polskiej, po najniższe, w przypadku tego przedszkola to jest 

zupełnie oddzielny problem w tym przedszkolu. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta  
Proszę bardzo, Pan Prezydent Wojciech Lubawski. 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Materiał, który jest w protokole komisji naszej wewnętrznej nie powinien być 

rozpowszechniany, ale jeżeli panią to interesuje to może pani dostać jakby 

dostęp w Urzędzie Miasta w wydziale kontroli, przy zachowaniu poufności.  

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta  
Dziękuję. Proszę.  

 

Radna Agata Wojda ad vocem  

Bardzo dziękuję Panie Prezydencie, z chęcią skorzystam. Do Pana Prezydenta 

Syguta, może nie skomentuję tego ostatniego stwierdzenia, że tak wysokie 

osoby w państwie się interesują tym przedszkolem. Natomiast Panie 

Prezydencie, jeżeli materiał, o którym pan mówi to jest materiał anonimowych 

donosów to dziękuję bardzo, niekoniecznie chcę się z nim zapoznać. Natomiast 

rozumiem, że to uzasadnienie, które Pan podał znajdzie swoje odzwierciedlenie, 

skoro nie znalazło w akcie powierzenia to pewnie w zarządzeniu Pana 

Prezydenta jak rozumiem, dziękuję. 
 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Proszę, Pan Prezydent jeszcze. 

 

Pan Andrzej Sygut Z-ca Prezydenta Miasta 

Pani Radna. Ja wyraźnie powiedziałem, że do mnie przychodzili. Jeżeli do mnie 

ktoś przychodzi to nie jest anonimem. 

 

Do pkt 6 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Dziękuję bardzo. Rozumiem odpowiedź. Przechodzimy zatem do następnego 

punktu naszego porządku. Informacja Prezydenta o wynikach analizy zawartej 

w oświadczeniach majątkowych. Proszę Państwa, ponieważ ta informacja 

wisiała dostatecznie długo na stronach radnych Rady Miasta, w związku z tym 

ja mam pytanie. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub prosi o wyjaśnienie 

tego co tam jest zawarte. 

Nie ma takich rzeczy. W związku z tym informacja została przez nas przyjęta do 

wiadomości. Przechodzimy zatem do podejmowania uchwał. Pierwsze dwie 

uchwały dotyczą WPF i zmiany w budżecie miasta na 2014 rok, wraz                            
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z autopoprawkami. Bardzo proszę pana dyrektora Wojciecha Dudzica o treściwą 

i też skrótową rekomendację. Bardzo proszę. 

 

Do pkt 7.1 

 

Pan Wojciech Dudzic Dyrektor Wydziału Budżetu   
Panie Przewodniczący, szanowni Państwo Radni, przedmiotowy projekt 

uchwały zmieniający budżet miasta na 2014 rok powoduje zmniejszenie planu 

dochodów budżetu miasta o łączną kwotę 27 378 448 złotych, zmniejszenia 

planu dochodów majątkowych o 29 640 620 złotych, zwiększenia planu 

dochodów bieżących o łączną kwotę 2 262 172 złote, zmniejszenia planu 

wydatków budżetu miasta o łączną kwotę 40 487 633 złote, zwiększenia planu 

wydatków bieżących o kwotę 1 961 625 złotych, zmniejszenia planu wydatków 

majątkowych o kwotę 42 449 258, oraz zmniejszenie przychodów z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek w bieżącym roku o kwotę 13 109 185 

złotych, oraz powoduje dokonanie zmian w przedsięwzięciach wieloletnich 

planowanych do poniesienia w 2014 roku. Dokonuje się również zmian w 

planowanych dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych, oraz dokonuje się zmian w 

planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych 

jednostek budżetowych, oraz dokonuje zmian deficytu miasta, który po 

zmianach wyniesie 142 825 612 złotych, i zostanie on pokryty z zaciągniętych 

kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 104 408 386 złotych, oraz 

wolnych środków w wysokości 38 777 226 złotych. Także przedmiotowy 

projekt powoduje również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,                       

w związku z powyższym proszę o uchwalenie powyższych zmian wraz                       

z autopoprawką. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję bardzo. Głos ma pan Jerzy Pyrek, bardzo proszę. 

 

Radny Jerzy Pyrek  
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, w projekcie budżetu 

czytamy opłaty pocztowe 200 tysięcy złotych, kwota jest zwiększona na 

przesłanie nowych decyzji związanych z wyrokiem NSA, który stwierdza 

nieważność naliczonych opłat na przedsiębiorców na 2012 rok. Ja mam pytanie. 

Ile tych decyzji będzie wysyłanych, ponieważ ten koszt mi się wydaje bardzo 

duży. I tu akurat opłaty pocztowe, no więc jeżeli na znaczki to wypadałoby 

średnio 4 złote, że 50 tysięcy tych decyzji, nie wiem czy to aż tyle? Poza tym 

pytanie czy był rozważony inny scenariusz, mianowicie, żeby dać możliwość 

zarobienia pracownikom czyli na umowę zlecenie, żeby dostarczali. Myślę, że 

byłyby to znacznie mniejsze koszty, z tego co wiem, jest to praktykowane w 

innych miastach. Prosiłbym ewentualnie o rozważenie tej możliwości. Mówię, 
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pracownicy dodatkowo zarobią, będą mniejsze koszty. Druga kwestia znacznie 

istotniejsza to jest przekazanie miliona złotych na „wydatki związane z 

utrzymaniem zieleni miejskiej, oczyszczalni” tak jest zatytułowane. „Środki 

finansowe niezbędne są dla poprawienia estetyki miasta i jego wizerunku” - ja to 

przeczytam, ponieważ myślę, że nie wszyscy radni się z tym zapoznali - 

„zabezpieczenie na cel – środki w budżecie w 2014 roku były niewystarczające i 

zostały już wykorzystane. Wpływ na to miała m.in. organizacja w Kielcach 

dużych imprez”, i tu są one wymieniane. Powiem tak, kwota dla mnie jest 

szokująca, bo jeżeli projektuję budżet to ja w tym budżecie mam się zmieścić. 

Może być jakaś odchyłka, dajmy na to 10%, nie sądzę, żeby 10 milionów było 

przekazane na te cele. Z kolei, jeżeli były organizowane inne imprezy to 

uważam, że właśnie w budżecie tych imprez powinno się też mieścić usuwanie 

jakichś tam nieczystości itd. Jeżeli tak nie było to znaczy, że mieliśmy bardzo 

drogie igrzyska. Kolejną kwestią przekazanie tego miliona złotych, to jest jak 

gra w rosyjską ruletkę, ponieważ jako radni nie mamy absolutnie żadnej wiedzy 

i kontroli nad tym na co te pieniądze są przekazywane. W związku z tym 

głosowanie nad tym, w moim przekonaniu, w takiej formie, jeżeli nie 

dostaniemy pełnej informacji, byłoby to wykazaniem się kompletną 

nieodpowiedzialnością, ewentualnie cynizmem. W związku z tym proponuję, 

aby ten punkt z dzisiejszych obrad został zdjęty, żebyśmy dostali pełną 

informację na co ten milion ma być przeznaczony. Dziękuję bardzo. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję bardzo. Głos ma Pan Robert Siejka. Proszę bardzo. 

 

Radny Robert Siejka  
Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam pytanie do Pana Prezydenta. To 

pytanie jest związane po części z głosem, który zabierał przed chwilą radny 

Pyrek. I dotyczy tych pieniędzy, które proponujecie państwo, aby przekazać 

kolejny raz na utrzymanie czystości - koszenie traw, bo tak jest w tytule, dla 

RPZiUK. Chciałem tylko przypomnieć, że na kilku poprzednich sesjach 

domagałem się wyjaśnień i informacji dlaczego to koszenie w Kielcach jest tak 

drogie. I jeden z dyrektorów Urzędu Miasta z tej mównicy poinformował 

radnych, że to koszenie w Kielcach jest tak drogie m.in. dlatego, że RPZ musi 

wywozić całą skoszoną trawę i utylizować ją gdzieś w okolicach Chmielnika. 

To padło z tej mównicy i takiego argumentu użył jeden z dyrektorów. Ponieważ 

wiedziałem, że jest to delikatnie mówiąc nieprawda zwróciłem się do Pana 

Prezydenta z zapytaniem ile tej trawy, w jakiej cenie, gdzie się utylizuje. I 

otrzymałem szanowni państwo informację, odpowiedź od Pana Prezydenta, 

który jasno na piśmie do mnie napisał, że RPZ w całości skoszoną na terenie 

miasta trawę wywozi do kompostowni przy ulicy Stawki, przy czym ten 

kompost jest używany do nasadzeń na terenie miasta. Moje pytanie Panie 

Prezydencie jest takie – Czy pan autoryzuje i toleruje używanie kłamstw, 
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którymi karmią niektórzy urzędnicy radnych po to tylko, żeby uzyskać 

określony efekt, żeby radni podnieśli rękę za określoną uchwałą. Bo jeśli pan 

tego nie toleruje to liczę, że jakieś konsekwencje pan będzie wyciągał. Dziękuję. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję. Jeszcze pan Stanisław Rupniewski. Proszę bardzo. 

 

Radny Stanisław Rupniewski 
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, mam 

pytanie dotyczące zadłużenia miasta. Czy po tych zmianach wynikających z 

projektu uchwały, który w tej chwili rozpatrujemy, jak będzie się przedstawiało 

zadłużenie miasta i jaki na dzisiejszy dzień jest plan zadłużenia na koniec 

bieżącego roku. Dziękuję. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję. Proszę bardzo, to co pan dyrektor może odpowiedzieć. Proszę bardzo. 

 

Pan Wojciech Dudzic Dyrektor Wydziału Budżetu 

 Może zacznę od zadłużenia miasta. Zadłużenie miasta na koniec 2013 roku 

wynosiło, jak dobrze wiemy, 541 000 107 złotych, spłaciliśmy w tym roku 

wszystkie kredyty, i wykupiliśmy milion złotych obligacji o łącznej kwocie 

bodajże 36 145 000 złotych, oraz zaciągnęliśmy dwa miliony kredytu na zadania 

współfinansowane z Unii Europejskiej, kredyt inwestycyjny. Także na dzisiaj 

zadłużenie miasta wynosi 506 962 000 złotych. Według tych zmian, które 

zaproponowaliśmy w projekcie tej uchwały jest zdjęcie kredytu o 13 milionów 

złotych. Tak więc według planu zadłużenie miasta na koniec roku będzie 

wynosiło 617 156 000 złotych. Z tym, że od razu muszę powiedzieć, że 

przewiduję, że nie zaciągniemy około 5 milionów złotych kredytów, które ściśle 

musimy zaciągać na zadania współfinansowane z Unii Europejskiej, to zawsze 

podlega szczególnej analizie. Oraz niespełna nieco ponad 2 miliony złotych nie 

mamy pokrycia w podpisanych umowach i rozpisanych przetargach. Także 

moim zdaniem na koniec bieżącego roku zadłużenie miasta nie powinno 

przekroczyć 610 milionów złotych. Dziękuję. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję. 

 

Pan Wojciech Dudzic Dyrektor Wydziału Budżetu 

A teraz według planu 617 156 036 złotych. 

Druga sprawa. Sprawa dotyczy przesyłek. Tam w uzasadnieniu brakło jednego, 

mianowicie słowa „między innymi” przewidujemy trudno jest określić teraz jak 

będą oscylować koszty przesyłek, ale przewidujemy, że będzie to około 50 000 

złotych. Z tym, że te 150 to nie tylko koszty związane są z wysyłką związaną                    
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z wyrokiem sądu, ale również z innymi pozostałymi. Tutaj szczegółową wiedzę 

na ten temat ma Pani Dyrektor Wydziału Podatków, Pani Dyrektor Polak. Także 

ona uzupełni tą informację. Natomiast co do zadań wykonywanych przez 

Miejski Zarząd Dróg plan, który był ustalany do budżetu miasta na 2014 rok, 

wiadomo w jakich realiach on się toczył. Także musieliśmy ograniczać nie tylko 

w MZD, ale również w innych dziedzinach życia, właśnie gospodarczego 

miasta. I na zakup nawet usług remontowych ten plan był niespełna milion 

złotych mniejszy, natomiast zakup usług pozostałych, mogę powiedzieć, że 

około 1,5 miliona złotych, był mniejszy niż po wykonaniu 2013 roku. 

Szczegółową taką informację na co ten milion złotych zostanie przeznaczony 

ma Pan Dyrektor MZD Pan Piotr Wójcik także przedstawi państwu.  

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Bardzo proszę Pani Dyrektor Dorota Polak. 

 

Pani Dorota Polak Dyrektor Wydziału Podatków 

Panie Przewodniczący, szanowni państwo, chciałam uzupełnić taką rzecz. No 

niefortunnie faktycznie się tutaj ukazało to uzasadnienie. Chciałam powiedzieć, 

że mniej więcej szacujemy iż tej wysyłki będzie od 5 do 8 tysięcy sztuk, czyli 

przeliczywszy po 6 złotych 10 groszy, wychodzi raptem 48 do 50 tysięcy 

złotych. Reszta kopert, a ja zapotrzebowałam koperty, w związku z tym 

przeliczono. Więc ja jeszcze wysyłam do egzekucji, windykacje prowadzę więc 

te koperty wszystkie skorzystam do końca roku, być może jeszcze zostaną na 

styczeń. 

 

Pan Piotr Wójcik Dyrektor MZD w Kielcach. 

Panie Przewodniczący, szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o przeznaczenie 

pieniędzy, o które tutaj zgłosiliśmy prośbę, wynika to między innymi z tego, co 

powiedział tutaj dyrektor Dudzic, że środki, które były zarezerwowane na rok 

2014 były środkami niższymi od 2013, choć 2013 relatywnie, w porównaniu                

z latami ubiegłymi, były również pieniędzmi na 2013 rok były również 

pieniądze mniejsze na te cele niż w latach ubiegłych. W związku z czym m.in. w 

roku ubiegłym powinny być wykonane cały szereg prac, które zostały 

przełożone częściowo na rok 2014, ponieważ do końca roku nie było możliwe 

uzyskanie pieniędzy na to, między innymi sprawy nasadzeń kompensacyjnych, 

które wynikają z decyzji administracyjnych, wycinka martwych drzew 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu, usuwanie posuszu koron drzew, 

zagrażające również bezpieczeństwu ruchu gałęzie wchodzące w kolizję z 

obiektami budowlanymi i wykonanie obsad kwietników wielosezonowych. To 

są takie pozycje, które mogę tu w tej chwili przytoczyć. Ponadto ubiegły rok był 

rokiem na tyle suchym, że w porównaniu np. z rokiem bieżącym ilość traw, 

ilość koszeń, które konieczne były do wykonania w tym roku w stosunku do 

roku ubiegłego były większe, jeśli chodzi o ten rok. To jest jedno. Druga 
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sprawa, sprawy związane z estetyką miasta, związaną z imprezami 

prestiżowymi, które były organizowane przez miasto. To się wiązało z pewnymi 

nasadzeniami kwiatów, żeby to miasto wyglądało reprezentacyjnie i estetycznie. 

No i w zasadzie tyle. Dziękuję. 

  

Radny Stanisław Rupniewski   ad vocem 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. W nawiązaniu do 

zadanego przeze mnie pytania i uzyskanej od przez pana dyrektora odpowiedzi 

chciałbym wyrazić uznanie dla służb finansowych za działania w bieżącym roku 

ograniczające zadłużenie miasta. Nie wiem jaki wypływ na to miały moje słowa 

z grudnia ubiegłego roku, że zadłużenie czyta się jak nekrolog, ale wnika z tego, 

że planowane zadłużenie na koniec tego roku, a rzeczywiste zadłużenie, będzie 

o połowę mniejsze niż planowane. I myślę, że to jest dobra wiadomość dla nas               

i naszego miasta. Dziękuję. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Pyrek. 

 

Radny Jerzy Pyrek  ad vocem 
Tak, ja mam jeszcze do Pana dyrektora takie pytanie. Ja rozumiem, że Pan 

odpowiadał, ponieważ Pan zleca te zadania do Zieleni, prawda? Natomiast w 

związku z tym mam pytanie. Jaki był przewidywalny budżet na te zadania na ten 

rok?  

 

Pan Wojciech Dudzic Dyrektor Wydziału Budżetu  
Szanowny Panie Radny. No mogę powiedzieć ogółem jakie w zakupach usług 

pozostały nam plany na połowę roku, ale w tych zakupach usług pozostałych to 

nie są tylko koszenie traw, ale usługi pocztowe, takie jak tutaj co teraz 

zwiększamy, usługi bankowe. To jest cały worek różnych, wszelakich usług. 

Ale dla Zieleni, no niestety tutaj taką wiedzą nie dysponuję, ale plany ogółem 

mogę powiedzieć. Wykonanie za zeszły rok było 16 329 000 złotych, natomiast 

plan na ten rok jest 14 788 000 złotych. A dla Zieleni niestety takiej wiedzy nie 

mam. Być może Piotr Wójcik ma taką informację. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Panie Dyrektorze, czy coś Pan na ten temat może powiedzieć? To zapraszam. 

 

Piotr Wójcik: Wydatki na utrzymanie Zieleni, rok 2011 – 2 000 075, rok 2012 

– 1 00 490, 2013 – 999 000, plan 2014 – 1 000 030 złotych. Stąd te niedobory, 

ponieważ w ubiegłym roku było w okolicach miliona. 
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Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Dziękuję bardzo. Myślę, żeśmy sobie wyjaśnili już wszystko co mieliśmy 

wyjaśnić. Przechodzimy zatem do głosowania.  

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

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

 

 

Za    – 17 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 6 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1147/2014 z dnia 4 września 

2014  roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026 

 

Do pkt  7.2 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
I druga uchwała dotycząca zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2014 rok wraz z autopoprawką. Kto z państwa jest za przyjęciem tej 

uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2014 rok: (z autopoprawką) 

 

Za    – 16 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 7 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1148/2014 z dnia 4 września 

2014  roku zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Kielce na 2014 rok. 

 

Do pkt. 7.3 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Ta uchwała ma związek z uchwałą budżetową oraz WPFem, ze względu na 

zmianę planowanych kwot wydatków inwestycyjnych w projektach 
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przewidzianych do współfinansowania kredytem inwestycyjnym w 2014 roku, 

zachodzi konieczność obniżenia wysokości kredytu o kwotę 13 105 784 zł. 

Dziękuję, proszę o przyjęcie tej uchwały. 

 

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    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1149/2014 z dnia 4 września 

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.7.4 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta 

Zapraszam tutaj do mikrofonu w tej chwili Pana Dyrektora Mieczysława 

Tomalę, Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu. I proszę o zarekomendowanie 

uchwały w sprawie zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego                     

w Kielcach, uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bardzo 

proszę.  

 

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Panie przewodniczący, wysoka rado, przedstawiamy projekt uchwały do 

zaakceptowania z tej przyczyny, że kolegium RIO w lipcu bieżącego roku 

zakwestionowało nam uchwałę z 5 czerwca 2014 roku, która zmieniała uchwałę 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i 

fizyczne, oraz tryb i zakres prawidłowości i wykorzystania, postanowiło 

stwierdzić nieważność badanej uchwały w części. W uzasadnieniu wskazano, że 

zmiany w paragrafie 4, 5 naruszają artykuł 80 i 90 ustawy                      o 

systemie oświaty, ponieważ zawarte w niej zapisy wykraczają poza kompetencje 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego określone w 
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przywoływanej przepisami ustawy. To stanowisko RIO nie znajduje według nas 

uzasadnienia w obowiązującym prawie zatem intencją proponowanej projektu 

uchwały jest możliwość skutecznego zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego 

kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaś jej wykonanie polegające na 

wniesieniu skargi reprezentowanej skarżącego przed sądem oraz udzielenie 

odpowiednich pełnomocnictw należy do Prezydenta Miasta Kielce. Artykuł 26, 

artykułu 20 ustawy o samorządzie gminy jest organem wykonawczym 

uprawnionym do jej reprezentowania i wykonywania uchwały rady gminy. 

Dlatego proszę o zaakceptowanie proponowanej projektu uchwały. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach uchwały Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie stwierdzenia 

nieważności w części uchwały Nr LXII/1091/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 

czerwca 2014 roku, 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    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1150/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Kielcach uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 

dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały 

Nr LXII/1091/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014 roku, 

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. 

 

Do  pkt 7.5 

 

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Szanowni Państwo. Proponujemy co by MOSiR jako jednostka specjalizująca 

się w utrzymaniu obiektów sportowych w tym m.in. boisk piłkarskich i hal 

sportowych posiada bardzo dobre zaplecze maszynowe oraz bardzo dobrą kadrę, 

która pozwala na zapewnienie odpowiedniego poziomu technicznego obiektów 

sportowych. Dlatego też biorąc pod uwagę możliwości dzierżawcze w tej chwili, 

czyli RKS Orlęta Kielce, który ma problemy w utrzymaniu bazy przez siebie 

dzierżawionej, chcemy przekazać to do MOSiRu i wtedy jesteśmy pewni, że 
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jedni będą bardzo dobrze utrzymywać obiekt, a drugim będzie lżej na tym 

obiekcie funkcjonować.  

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję bardzo. Głos ma pan Jerzy Pyrek. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Panie Dyrektorze, ja mam jedno pytanie. To, że tam hala powstanie to jest 

bardzo pozytywne. Natomiast MOSiR przejmuje na siebie określone obowiązki 

– budowę tej hali. Ja rozumiem, że w tym roku ta hala ma być wybudowana? 

Nie w tym roku, tak? Pan dyrektor mnie zrozumiał, ja rozumiem, że w tym roku 

tylko projekt, a wykonanie w przyszłym roku. A jaki jest szacowany koszt 

budowy tej hali? I to wszystko, dziękuję. 

 

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Okaże się jak projektanci naniosą na deskę kreślarską i wtedy będzie szacunek 

finalny i będzie wniosek do projektu budżetu na przyszły rok. W tym roku jest 

projektowane.   

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do głosowania.  Kto z Pań i Panów 

Radnych jest za podjęciem tej uchwały?  

 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji 

samorządowego zakładu budżetowego pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Kielcach”, w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Kielcach”. 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1151/2014 z dnia 4 września 

2014  roku zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu 

budżetowego pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach”, w celu 

utworzenia jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kielcach”. 
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Do pkt 7.6  -  7.7 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Przechodzimy do następnych uchwał. Bardzo proszę Panią Barbarę Obarę, 

Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich o zarekomendowanie 

dwóch uchwał jednocześnie. Jedna zmieniająca uchwałę w sprawie podziału 

miasta Kielce na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, numeru oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu. I druga tożsama tylko dotyczy troszkę 

innej sfery. Bardzo proszę.  

 

Pani Barbara Obara Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich  

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, wysoka Rado. Przedstawiona zmiana 

polega na dostosowaniu do stanu faktycznego ulic w związku z uchwałami                   

o nadaniu tych nazw ulic i skwerom. Przedstawiony związek ma tylko charakter 

porządkowy i nie powoduje zmian w granicach okręgów. W związku                     

z powyższym bardzo proszę o podjęcie tej uchwały w brzmieniu określonym w 

tym projekcie.  

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Uzasadnienie dotyczy obydwu uchwał. 

 

Pani Barbara Obara Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 

Pozostała uchwała dotycząca podziału miasta na stałe obwody głosowania 

również jest związana z dostosowaniem do stanu faktycznego ulic. Ponadto w 

obwodzie numer 23 została przekroczona liczba 3 tysięcy mieszkańców, w 

związku z powyższym musieliśmy zrobić małą poprawkę, przenieść jeden blok 

do obwodu numer 24. W związku z powyższym jest to zmiana tylko natury 

porządkowej, dostosować do kodeksu wyborczego do tych przepisów, które nas 

obowiązują.  

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Czyli obwód się zmienił, okręg się nie zmienił? 

 

Pani Barbara Obara Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 

Okręgi się nie zmieniają, granica obwodu się zmienia.  

 

1.Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 

Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym: 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1152/2014 z dnia 4 września 

2014  roku zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu wyborczym 

 

2.Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 

Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych: 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1153/2014 z dnia 4 września 

2014  roku zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe 

obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

 

Do pkt. 7.8 -7. 11 

 

Pan Marek Selina Dyrektor MOPR w Kielcach  

Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ściślej rzecz ujmując chodzi o to, 

aby zwiększone kwoty, bo te kwoty zostały zwiększone kilka sesji temu, do 

800zł ryczałtu za dziecko i tysiąca złotych ryczałtu za dziecko z 

niepełnosprawnością, aby działanie tej uchwały, które w tej chwili dotyczy tylko 

Kielc, przenieść na Rodzinne Domy Dziecka poza Kielcami. Jest kilka takich 

przypadków, ale na skutek, że tak powiem braku tego zapisu one z tego 

zwiększenia nie mogą korzystać.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwiększenia środków finansowych na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego: 

 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1154/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka                          

w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 
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Pan Marek Selina Dyrektor MOPR w Kielcach 

Tak, może tutaj być jedno uzasadnienie. Zmiany w statutach dotyczą 

wprowadzenia do działalności tych placówek nowych form, jeśli chodzi o 

„Dobrą Chatę” mieszkań chronionych. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Zespołu Placówek „Dobra Chata” w Kielcach: 

 

Za    – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1155/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Placówek 

„Dobra Chata” w Kielcach. 

 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach: 

 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1156/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Placówek                       

im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Kolejna uchwała dotyczy przyjęcia do realizacji programu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2014-2016. Zapytam wprost 

Państwa. Czy mają Państwo jakieś uwagi, wnioski, ewentualnie pytania 

dotyczące tego programu. On wisi od miesiąca na naszej stronie internetowej. 

Nie ma?  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2014-

2016”: 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1157/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2014-2016”. 

 

Do pkt. 7.12 

 

Pan Marian Sosnowski Dyrektor ZTM w Kielcach 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym tak jak jest w uzasadnieniu, 

nie popełniliśmy tu większego błędu, określiliśmy kwotę natomiast chodziło o 

zasadę, że jest to pięćdziesięciokrotność biletu najniższego, czyli 50 razy 3 to 

jest 150, a było określone jako 150 złotych. Także bardzo proszę o podjęcie tej 

uchwały. 

Uwag i pytań nie zgłoszono.  

 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady 

Miasta Kielce  z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i 

opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów 

w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, 

ustalenia regulaminu przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty 

Miejskiej: 

 

Za    – 17 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1158/2014 z dnia 4 września 

2014  roku zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce  z 

dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych 

za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji 

miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, ustalenia 

regulaminu przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty 

Miejskiej. 

 

Do pkt.7.13  - 7.30 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Teraz są uchwały, które dotyczą nieruchomości i może wzorem poprzedniej 

sesji spróbujemy to w ten sposób potraktować, ponieważ wszystkie uchwały są 

zaopiniowane pozytywnie i gdyby była jakakolwiek uwaga do któregoś z 

projektów proszę zgłaszać. Wiem, że pan Jerzy Pyrek jest zapisany do Zieleni 

więc tutaj staniemy. Jeżeli państwo akceptują taki tryb postępowania to 
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będziemy głosowali. Pierwsza uchwała dotyczy nabycia nieruchomości 

położonej przy ulicy Kaczowej w Kielcach 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy 

ul. Kaczowej w Kielcach: 

 

Za    – 16 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1159/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Kaczowej                        

w Kielcach. 

 

Do pkt  

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

 

Kolejna uchwała dotyczy uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży udziałów 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dymińskiej.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w 

Kielcach Nr XVIII/366/2017 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży 

udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Dymińskiej 55: 

 

Za    – 16 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1160/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach Nr 

XVIII/366/2017 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży udziału w 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Dymińskiej 55. 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży udziałów 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dymińskiej. Kto z państwa jest 

za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie 
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przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, koniec głosowania. 

Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie w obecności 19 radnych.  

Kolejna uchwała dotyczy wniesienia do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Zieleni i Usług komunalnych, spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach jako wkładu 

niepieniężnego prawa własności nieruchomości zabudowanej i położonej w 

Kielcach przy ulicy Cmentarnej.  

 

Radny Jerzy Pyrek  
Ponieważ chcemy przekazać aport tej nieruchomość o wartości 1 251 000 

Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni. Przekazanie samego obiektu jest o tyle 

zasadne, znaczy na działce koło cmentarza znajduje się budynek 

administracyjny, który służy obsłudze cmentarza. Natomiast ja mam wątpliwość 

tego typu, że cały czas dofinansowujemy spółkę nie otrzymując w zasadzie nic 

w zamian. A chodzi mi o taką rzecz, że przy ulicy Młodej znajduje się budynek, 

który stanowi własność właśnie tegoż przedsiębiorstwa i miasto wynajmuje, 

płaci czynsz za dzierżawę tego budynku. Ja uważam, że powinniśmy trochę 

zmienić kolejność. Albo za ten budynek będzie zieleń nam płacić albo dokonać 

zamiany. Technicznie jest to możliwe. Dlaczego miasto cały czas ma być dojną 

krową? Tym bardziej, że spółka jest poza kontrolą radnych jak do tej pory, ja 

myślę, że kiedyś się to zmieni. W związku z tym ja jestem przeciwny, żebyśmy 

tą nieruchomość w tym momencie, i na tych zasadach przekazali. Sprawa jest 

chyba prosta i oczywista. Myślę, że każdy rozsądnie myślący zdaje sobie sprawę 

z trudności budżetu miasta i cały czas przekazywanie spółkom miasta różnych 

apanaży jest bezsensowne i bez celu. Dziękuję. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję bardzo. Czy Pan dyrektor będzie chciał się odnieść. Proszę bardzo. 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Jeśli chodzi o 

sprawę ulicy Młodej to ja może powiem w ten sposób, ponieważ to nasz wydział 

zajmuje ten budynek. Wygląda to w ten sposób. Wszelkie środki, które są 

uzyskiwane jako dochody, nazwijmy to szeroko, z zasobu geodezyjnego czyli 

zarówno ze środka jak i z ewidencji gruntów to są tak zwane pieniążki, można 

powiedzieć, znaczone. To znaczy zgodnie z przepisami one muszą być 

wykorzystane tylko i wyłącznie na cele utrzymania zasobów. Czyli na zakup 

oprogramowania komputerów, umeblowania, i m.in. utrzymywanie siedzib. 

Ponieważ od dłuższego czasu my poszukiwaliśmy budynku, bo jak państwo 

wiedzą na pewno, bo nie raz pewnie państwo tam załatwiali pewne rzeczy, 

ośrodek dokumentacji i ewidencja gruntów były rozbite pomiędzy Rynek, a 

pomiędzy budynek Urzędu Wojewódzkiego, więc w celu ułatwienia 

interesantom i geodetom korzystania z zasobów szukaliśmy budynku, który 
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mógłby spełniać te funkcje i połączyć w sobie zarówno ośrodek jak i ewidencję 

gruntów. Nie jest łatwo znaleźć takowy budynek dlatego, że potrzebna jest 

odpowiednia wytrzymałość stropów  w celu usytuowania w tym budynku 

archiwum całego, bo wiecie państwo te geodezyjne to nie jest  to zwykły papier, 

to są często matryce na metalowych planszach więc to wszystko w takiej ilości 

jaka tam jest, swoje waży. Budynek na Młodej jak najbardziej nadawał się do 

tego celu, bo były robione analizy, bo żeśmy rozpatrywali przeróżne lokalizacje. 

Moim zdaniem lepiej, ponieważ pamiętajmy RPZ to jest przecież spółka 

miejska, w tej chwili już RPZiPUK. W całości miejska, więc moim zdaniem 

chyba lepiej wynajmować, jak to się mówi, u siebie niż płacić te pieniądze 

zewnętrznie do właściciela jakiegoś, osoby trzeciej, prawda? My tak uważamy. 

Dziękuję bardzo. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Dziękuję. Jeszcze ad vocem. Bardzo proszę Pan Jerzy Pyrek ma głos.  

 

Radny Jerzy Pyrek ad vocem 

Panie Dyrektorze, ja się z panem zgadzam. Ja wiem skąd te pieniążki pochodzą. 

Prawie pół miliona na remont zostało przekazane. Natomiast kolejne pieniądze, 

które będą pozyskiwane właśnie w ten sposób to powinny służyć właśnie, żeby 

modernizować np. bazę komputerową, którą państwo macie, a która jest 

niezbędna. Natomiast w mojej wypowiedzi chodziło o zupełnie coś innego. 

Chodziło o to, żeby ta nieruchomość wróciła do miasta, żeby miasto nie płaciło 

czynszu za to. Co uważam za totalnie bezsensowne. Natomiast w tym momencie 

skoro mamy przekazać Zieleni nieruchomość koło cmentarza to jest możliwość, 

żeby sprawę załatwić. Oczywiście wymaga to odpowiedniej procedury prawnej, 

ale jest to do zrealizowania. Dziękuję.  

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję bardzo. Pan Jan Gierada ma głos. Bardzo proszę.  

 

Radny Jan Gierada ad vocem 
Panie Przewodniczący, wysoka Rado. Nie widzę tutaj żadnej sprzeczności w 

tym, że miasto wynajmuje jakiś budynek od swojej spółki i płaci czynsz. 

Przypominam sobie w okresie stanu wojennego na Białogonie handlowali 

bimbrem i wódką i syn sprzedał wódkę ojcu. Ojciec mówi: to będziesz od syna 

brał pieniądze? Tak, mówi: jak się coś daje to trzeba zapłacić. Prawda? To jest 

normalne. Z resztą jestem przekonany, że gdyby urząd wynajął gdzie indziej 

obiekty płaciłby dużo, dużo więcej a spółki prawo własności nieruchomości jest 

normalnością, to jest spółka, która na 100%, gdyby ta spółka się rozpadła to cała 

ta posiadłość i wszystko zostaje dalej w mieście. Nie widzę dlaczego Pan Pyrek 

podejrzewa jakieś tutaj rzeczy. Nie wolno podejrzewać. 

 



 27 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w 

Kielcach Nr XVIII/367/2017 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży 

udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Dymińskiej: 

 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1161/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach Nr 

XVIII/367/2017 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży udziału w 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Dymińskiej. 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy prawa własności nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Kielcach przy ul. Cmentarnej. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia do spółki Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 

jako wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Cmentarnej. 

 

Za    – 20 

Przeciw   – 2 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1162/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie wniesienia do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i 

Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach jako wkładu 

niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Kielcach przy ul. Cmentarnej. 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ul. Mahometańskiej (dz. Nr 201/2). 

 

 



 28 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonej w 

Kielcach przy ul. Mahometańskiej (dz. Nr 201/2): 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1163/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. 

Mahometańskiej (dz. Nr 201/2). 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej                       

w Kielcach przy ulicy Przelot.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Przelot.  

 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1164/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w 

Kielcach przy ulicy Przelot. 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy nabycia przez gminę Kielce prawa własności 

nieruchomości lokalowej nr 8, położonej w Kielcach przy ulicy Edmunda 

Massalskiego 20.   

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 

własności nieruchomości  lokalowej numer 8 położonej w Kielcach przy ulicy 

Edmunda Massalskiego 20: 
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Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1165/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości  

lokalowej numer 8 położonej w Kielcach przy ulicy Edmunda Massalskiego 20. 

  

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy nabycia przez gminę Kielce prawa własności 

nieruchomości lokalowej nr 2, położonej w Kielcach przy ulicy pułk. Henryka 

Połowniaka 13.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 

własności nieruchomości lokalowej nr 2, położonej w Kielcach przy ulicy 

Pułkownika Henryka Połowniaka 13.  

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1166/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości  

lokalowej numer 2 położonej w Kielcach przy ulicy Pułkownika Henryka 

Połowniaka 13.  

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy nabycia własności nieruchomości lokalowej nr 3, 

położonej w Kielcach przy ulicy Zagórskiej 13. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 

własności nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w Kielcach przy ulicy 

Zagórskiej 13:  

 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1167/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 

lokalowej nr 3, położonej w Kielcach przy ulicy Zagórskiej 13. 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej nr 

12, położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego 256.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 

własności nieruchomości lokalowej nr 12, położonej w Kielcach przy ulicy 

Wojska Polskiego 256:  

 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1168/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości  

lokalowej numer 12 położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego 256.  

 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej nr 

28, położonej w Kielcach przy ulicy Barwinek 24.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 

własności nieruchomości lokalowej nr 12, położonej w Kielcach przy ulicy 

Wojska Polskiego 256:  

 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1168/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 

lokalowej nr 12, położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego 256:  
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Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w 

Kielcach przy ulicy 1-go Maja, działka nr 369/1.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 

położonej w Kielcach przy ulicy 1-go Maja, działka nr 369/1:  

 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1170/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy 1-go Maja, działka nr 369/1.  

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w 

Kielcach przy ulicy 1-go Maja, działka nr 369/2. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 

położonej w Kielcach przy ulicy 1-go Maja, działka nr 369/2:  

 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1171/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy 1-go Maja, działka nr 369/2.  

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w 

Kielcach przy ulicy Ceglanej 21.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Ceglanej 21: 

 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1172/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w 

Kielcach przy ulicy Ceglanej 21. 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna dotyczy nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Wrzosowej. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały?  

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w 

Kielcach przy ulicy Wrzosowej: 

 

Za    – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1173/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Wrzosowej. 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      

i Geodezji 

Kolejna uchwała dotyczy wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ulicy Miedzianej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy.  Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Głos jest? 

Proszę bardzo się zgłosić. 

 

Radny Dariusz Kozak  
Dziękuję. Ja bym tylko prosił, by Dyrektor Pietrzyk mógł coś więcej powiedzieć 

na temat tej uchwały.  

 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                        

i Geodezji 
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Proszę państwa, to jest grunt, który jest, może tak, część… Przepraszam mamy 

mapkę? W tym rejonie część gruntów jest już wydzierżawiona na rzecz tego 

podmiotu, który tutaj wnioskuje z przeznaczeniem na taki ośrodek jazdy konnej, 

który w tej chwili mieści się przy ulicy Ściegiennego. No i on tam dosyć mocno 

został uszczuplony ten dotychczasowy ośrodek z uwagi na realizację inwestycji 

drogowej. Stąd też ten człowiek, który to prowadzi poszukiwał miejsca na to, 

gdzie mógłby tą swoją działalność kontynuować. Proszę państwa, on w tej 

chwili w dzierżawie posiada ten teren tutaj a występuje o to i o to. Przy czym, 

aha mówiłem, że tam został uszczuplony w skutek realizacji inwestycji 

drogowej. Poszukiwał terenu. Początkowo proponowaliśmy mu teren tam na 

tyłach osiedla Dąbrowa. Z tym, że tam okazało się, że protesty mieszkańców, 

uzasadnione, nieuzasadnione, trudno to oceniać. Każdy ma swoje zdanie. W 

związku z tym spróbowaliśmy znaleźć teren taki, który jakby w miarę mógłby to 

spełniać. Ten teren jest położony w miejscu takim, cały ten obszar jest objęty 

obszarem kielecko-chęcińskiego obszaru chronionego krajobrazu w strefie C, 

także tutaj żadnej zabudowy nie może być. Ja przeczytam może państwu zapis z 

przeznaczenia terenu w tej właśnie strefie. I to jest tak. „Przewiduje się w strefie 

C następujące rodzaje zagospodarowania: tereny rolne, tereny istniejącej i 

planowanej zabudowy sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z zielenią 

towarzyszącą”. Ponieważ kielecki obszar chronionego krajobrazu jest 

uchwalony uchwałą o sejmiku, on w tej części akurat tutaj tzw. dolinie 

Sufragańca zmieniony nie będzie. Stąd to daje gwarancję, że przeznaczenie tego 

terenu będzie miało charakter trwały jeśli chodzi o obszar, prawda? I stąd 

właśnie taka propozycja dla tego człowieka, żeby tutaj mógł sobie tą swoja 

działalność przenieść. Wysoka rada była uprzejma podjąć uchwałę jakiś czas 

temu o wydzierżawieniu tego terenu, który wcześniej pokazywałem, natomiast 

on prosi w tej chwili o tą działkę i o tą, żeby mu wydzierżawić, ponieważ tutaj 

chciałby sobie zrobić jakieś swoje takie instalacje dotyczące, jakiś grill na 

trawie, takie no tego typu rzeczy, które tam osoby, które uczestniczą cały czas w 

tych zajęciach konnych mogły sobie tutaj zagospodarować. Byłaby to dzierżawa 

zarówno co do tego terenu jak i co do tego bez prawa uchwaleń zabudowy także 

tutaj tyle mam do powiedzenia. Dziękuję.  

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w 

Kielcach przy ul. Miedzianej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy:  

 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1174/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Miedzianej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                        

i Geodezji 

I ostatnia z tych uchwał dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach 

przy ulicy Złotej.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 

Kielcach przy ulicy Złotej.  

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXV/1171/2014 z dnia 4 września 

2014  roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Złotej.  

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Proszę państwa, ponieważ tak w interpelacjach i zapytaniach nie mamy nikogo 

zapisanego, w sprawach różnych i wolnych wnioskach również. Przypominam 

Państwu, że w interpelacjach i zapytaniach Radnych obowiązuje zapisywanie 

się, ale proszę bardzo, niech się Pan zgłosi. Proszę bardzo, pan Jerzy Pyrek ma 

interpelację. 

 

Radny Jerzy Pyrek 
Tak, mam interpelację. Ja może pozwolę sobie odczytać, ponieważ ona może 

być trochę kontrowersyjna dla co poniektórych. Ja ją składam w imieniu całego 

klubu a chodzi o wyznaczenie terenu i utworzenie grzebowiska dla zwierząt. W 

związku z postulatem członków towarzystwa opieki nad zwierzętami w Polsce 

oddział w Kielcach zwracamy się z wnioskiem o wytyczenie w Kielcach 

grzebowiska dla zwierząt domowych, gdzie będzie można dokonać odpłatnych 

pochówków. Wiele osób nie chce oddać swojego pupila do utylizacji, nie chce 

też zakopać go pod osłoną nocy. Za nielegalne grzebanie zwierząt w ziemi sąd 

może nałożyć karę do 10 tysięcy złotych. Rytualne pochówki zwierząt to 

powszechny zwyczaj w wielu kulturach. Najlepiej znany jest rytuał starożytnych 

Egipcjan, Greków i Rzymian. W nowożytnej Europie, pierwszy oficjalnie 

otworzony w 1881 roku cmentarz dla zwierząt zlokalizowany został na terenie 
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Hyde Parku. Nadmienić należy iż w kilku miastach w Polsce już funkcjonują 

prowadząc komercyjną działalność. Dziękuję. 

 

Przewodniczący: Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chce w 

jakikolwiek sposób się tutaj wypowiedzieć na dzisiejszej sesji? Wobec 

wyczerpania porządku obrad zamykam LXV sesję  Rady Miasta Kielce w dniu     

4 września 2014 roku. 

 

 

 

Protokołowała                                                   Przewodniczący Rady Miasta 

 

Joanna Ściegienny                                                      Tomasz Bogucki  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


