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Protokół Nr LXVI/2014 

z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 2 października 2014 r., w godz. 9.00- 10.20 

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 LXVI w tej kadencji sesję Rady Miasta Kielce w dniu 2 

października 2014 roku. Witam Panie i Panów Radnych, Zastępcę Prezydenta 

Miasta, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza a także kierownictwo Wydziałów 

Urzędu Miasta Kielce.  

Witam Pana Krzysztofa Słonia Senatora RP. 

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.  

 

Do pkt. 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

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

uzgodniony w dniu 24 września 2014 roku porządek obrad, a także projekty 

uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym 

do nich porządkiem. 

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

Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad dzisiejszej 

sesji, a mianowicie wprowadzenie do porządku obrad: 

1. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026, 
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2. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok, 

3. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr LXV/1170/2014 

z dnia 4 września 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 

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

4. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr LXV/1171/2014 

z dnia 4 września 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 

położonej w Kielcach przy ulicy 1 Maja (dz. nr 369/2); 

5. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej 

w Kielcach przy ulicy 1 Maja (dz. nr 369/1, nr 369/2); 

6. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w 

wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce. 

 

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    – 20 

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. 
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Głosowanie: 

 

Za    – 21 

Przeciw    – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

III. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr LXV/1170/2014 z dnia 4 września 

2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy 1 Maja (dz. nr 369/1). 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 20 

Przeciw    – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

IV. Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr LXV/1171/2014 z dnia 4 września 

2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy 1 Maja (dz. nr 369/2). 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 21 

Przeciw    – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 
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V. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 1 Maja 

(dz. nr 369/1, nr 369/2). 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 22 

Przeciw    – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

VI. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do 

Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach 

Prezydenta Miasta Kielce. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 21 

Przeciw    – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

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: 
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Za    –22 

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 

4 września 2014r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kielce na temat analizy 

oświadczeń majątkowych radnych za 2013 rok. 

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

7. Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych 

pracowników MOPR za rok 2013. 

8. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok; 

3) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Miasta Kielce za rok 2014; 

4) w sprawie współdziałania z innymi gminami polegającego za 

zawieraniu porozumień międzygminnych dotyczących świadczenia 

pomocy mieszkańcom innych gmin przez środowiskowe domy 

samopomocy działające na terenie gminy Kielce; 

5) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej 

im. Jana Pawła II w Kielcach; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 

nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach; 

7) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej Chęcińsko - Kieleckiego Parku 

Krajobrazowego; 

8) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do przyjęcia dotacji 

i zawarcia umowy ws. Projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1”; 
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9) w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 

używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów 

i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-

kanalizacyjnych; 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Rejonowemu 

Przedsiębiorstwu Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku 

wynikającego z zadań własnych gminy, obejmujących sprawy terenów 

zieleni gminnej i zadrzewień Miasta Kielce, a także selektywnego 

zagospodarowania odpadów komunalnych; 

11) w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do 

złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami 

z „narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – „Etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach; 

12) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr IV/69/2010 z 

dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Berberysowej; 

13) w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Osobnej; 

14) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy Krakowskiej (działka nr 395); 

15) w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach 

przy ulicy Karczówkowskiej; 

16) w sprawie wydzierżawienia zabudowanego gruntu położonego w 

Kielcach przy ulicy Poleskiej oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

17) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Wincentego Witosa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

18) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Nowy Świat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy; 

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

Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 
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20) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr LXV/1170/2014 

z dnia 4 września 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 1 Maja (dz. nr 369/1); 

21) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr LXV/1171/2014 

z dnia 4 września 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 1 Maja (dz. nr 369/2); 

22) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy 1 Maja (dz. nr 369/1, nr 369/2); 

23) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście 

Kielce w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce. 

9. Interpelacje i zapytania Radnych.  

10. Sprawy różne i wolne wnioski.  

11. 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 4 września 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 

 

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

Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 4 września 2014r. 
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Do pkt. 4 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

1. Informuję Wysoką Radę, iż wszyscy Radni, w ustawowo nakazanym 

terminie, złożyli oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem 

kadencji. 

2. W dniach 17-20.09.2014r. Kielce gościły Przewodniczących Rad Miast 

Wojewódzkich oraz Dyrektorów Biur Rad, w ramach VIII Konwentu 

Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich.  

3. Interpelacje między sesjami złożyli Radni:  

 Agata Wojda 

 Joanna  Winiarska 

 Wiesław Koza 

 Tadeusz Kozior. 

 

Do pkt. 5 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kielce dotycząca analizy 

oświadczeń majątkowych składanych przez radnych za 2013 rok. 

Stosownie do zapisów Art. 24 litera h, ustęp 12 ustawy o samorządzie 

gminnym Przewodniczący Rady jako podmiot dokonujący analizy oświadczeń 

majątkowych Radnych, ma obowiązek w terminie do 30 października każdego 

roku przedstawić Radzie Miasta informację o: 

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po 

terminie, 

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach 

majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły 

nieprawidłowe oświadczenia, 

Wypełniając treścią obowiązek na mnie ciążący uprzejmie informuję Wysoką 

Radę co następuje: 

Ad l) 

Wszyscy Radni wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego 

w terminie, to znaczy do 30 kwietnia 2014 roku. 

Ad 2) 

W analizowanych oświadczeniach majątkowych radnych I Urząd Skarbowy 

stwierdził nieprawidłowości u czterech radnych i są to: Władysław Burzawa, 
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Oleg Magdziarz, Agata Wojda, Katarzyna Zapała. Z tym, że Panie złożyły 

stosowne wyjaśnienia, które zostały uwzględnione. Naczelnik II Urzędu 

Skarbowego stwierdził nieprawidłowości u ośmiu radnych i są to: Witold 

Borowiec, Jan Gierada, Jarosław Karyś, Tadeusz Kozior, Jerzy Pyrek, Robert 

Siejka, Joanna Winiarska i Regina Zapała.  

Informuję zainteresowanych Radnych, że pisma z poszczególnych 

Urzędów Skarbowych są do wglądu w Biurze Rady Miasta, i każdy z Państwa 

może się zapoznać z zastrzeżeniami jakie zostały złożone przez Urzędy 

Skarbowe. 

 

Do pkt. 6 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację 

o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta Kielce. 

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

4 września 2014 r. wydałem: 

I. 34 zarządzenia dotyczące: 

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

– 
Nr 321/2014,  Nr 328/2014, Nr 336/2014,  Nr 352/2014

,
 
 

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów 

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 rok – 
Nr 322/2014,

 
Nr 323/2014, Nr 329/2014, Nr 337/2014, Nr 353/2014

, 

3. powierzenia wykonania zadań własnych Gminy Kielce Rejonowemu 

Przedsiębiorstwu Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach 

– 
 Nr 333/2014

,   

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

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji 

Konkursowej  do zaopiniowania złożonych ofert  – 
 Nr 343/2014

,   

5. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Brata Alberta  w Kielcach  – 
 Nr 327/2014

,   

6. powołania Komisji do: 

a) opiniowania wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta Kielce– 
 Nr 

340/2014
,   

b) oceny przydatności do dalszego użytkowania części składnika 

majątku ruchomego należącego do Miasta Kielce –  
Nr 325/2014,
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7. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kielcach, Os. Barwinek 33– 
Nr 341/2014

, 

8. powołania Zespołu do spraw organizacyjno - technicznego zabezpieczenia 

prac związanych z wyborami do Rady Miasta Kielce, Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego oraz z wyborami Prezydenta Miasta 

Kielce – 
 Nr 342/2014

,   

9. wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania 

korespondencyjnego  – 
 Nr 344/2014

, 

10. określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast – 
 Nr 354/2014

,   

11. zmiany zarządzeń: 

a) w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o nagrodę 

Prezydenta Miasta Kielce – 
 Nr 345/2014

,  

b) w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach – 
 Nr 326/2014

,   

12. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania 

nieruchomości lokalowych, położonych w Kielcach przy ulicy 

Równej 14 B – 
 Nr 339/2014

,   

13. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Tartacznej – 
Nr 335/2014

,   

b) Wincentego Witosa – 
Nr 334/2014

,   

c) Przelot – 
Nr 332/2014

, 

d) Lecha  – 
Nr 338/2014, Nr 349/2014, Nr 351/2014,

 

e) Jagiellońskiej – 
Nr 348/2014

, 

f) Krakowskiej – 
Nr 350/2014

, 

 oraz: w rejonie ulic Sandomierskiej i Gustawa Morcinka – 
Nr 330/2014

, 

  w Grabowcu gmina Chmielnik – 
Nr 324/2014, Nr 346/2014, Nr 347/2014, 

14. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 

ulicy Olkuskiej – 
Nr 331/2014

, 

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

odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  
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III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 23 projekty uchwał Rady 

Miasta Kielce. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Panie Prezydencie złożyłem do Pana interpelację z prośbą o przekazanie 

rachunków bilansów zysków i strat spółek, które należą do Miasta Kielce. Jeśli 

chodzi o Spółkę Korona rok obrachunkowy kończy się 30 czerwca danego roku. 

Za okres 2013/2014 nie dostałem dokumentów, o które się zwracałem, 

w uzasadnieniu jest zwrot, że w spółce Korona Kielce aktualnie badane jest 

sprawozdanie finansowe. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Panie Radny, ale to nie są interpelacje. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Ale ja mam zapytanie dlaczego tego nie dostałem. Nic nie stoi na 

przeszkodzie żeby biegły analizował te dokumenty, przyjęło Walne 

Zgromadzenie. Ja proszę o te dokumenty. Natomiast mam pytanie, dostałem 

bilans, rachunek zysków i strat  na koniec 30 czerwca 2013 roku. 

Z dokumentów tych wynika, iż strata na koniec czerwca 2012 roku spółki 

Korona SA wynosiła 35 170 000 zł, natomiast na koniec czerwca 2013 roku 

9 947 000 zł. Czyli łączna strata na koniec czerwca 2013 roku Spółki wynosiła 

ponad 45 118 00 zł przy kapitale własnym 39 500 000 zł. Czyli nie wystarcza na 

pokrycie strat ponieważ różnica wynosi 5 618 000 zł. Mam pytanie do Pana 

Prezydenta, ponieważ ta sytuacja się powtarza od lat, ja wielokrotnie 

występowałem z dokumentami w tej sprawie, czy ta Spółka nie powinna zostać 

postawiona w stan likwidacji. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Jeszcze raz Państwa uprzedzam, że odbiorę głos jeżeli będzie to nie na 

temat. Interpelacje i zapytania Radnych są w pkt. 9 porządku obrad. 

 

Radna Agata Wojda 

Panie Prezydencie, ja mam takie bardzo aktualne pytanie, bo 

w nawiązaniu do wczorajszej Komisji Promocji, która się odbyła w Ratuszu. 

Tam rozmawiali Radni z urzędnikami miejskimi o strategii promocyjnej, 

o osiągnięciach w zakresie promocji w 2014 roku. Padały też kwoty 
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i osiągnięcia jakie za te kwoty udało się uzyskać. Fakt, są to niewielkie kwoty, 

natomiast przy dużym zaangażowaniu Pana urzędników pewne efekty, 

widoczne nie tylko w Kielcach, na pewno są sporym sukcesem. I za ten sukces 

okrzyknięto organizację Europeady, pewnie zupełnie słusznie, chociaż nie 

ukrywam, że głosy krytyki co do tego zakresu promocji też się pojawiły. Ale 

wczoraj Radni uzyskali informację , że kwota przekazana na promocję, te 100 

tys. zł, przy takiej kwocie wielkich cudów nie dało się osiągnąć. My już od lat 

prowadzimy polemikę z Panem Prezydentem w zakresie wydatkowania 

pieniędzy na promocję. Pan Prezydent uważa, że to są, mówię kolokwialnie, 

częściowo pieniądze wyrzucone w błoto i pakowane w kieszenie agencji 

reklamowych. Ja natomiast mam trochę inne zdanie, ale nie będę z Panem 

polemizować. Myślę, że problemem większym niż wydatkowanie środków jest 

kwestia zarządzania tą promocją. I tutaj Panie Prezydencie myślę, że wiele 

mamy Panu do zarzucenia, natomiast bardzo konsekwentnie Pan w tej promocji 

okazuje się człowiekiem oszczędnym. Ale okazuje się, że nie wobec wszystkich, 

Panie Prezydencie. Bo o ile wobec Wydziałów i jednostek merytorycznych, 

które się tym zajmują, albo organizatorów wydarzeń kulturalnych 

i promocyjnych, a i owszem, natomiast są jednostki miejskie wobec, których 

Pan w tym zakresie jest wyjątkowo rozrzutny. Wczoraj Radni uzyskali 

informację, że na Europeadę, na działanie stricte promocyjne zostało wydane 

100 tys. złotych. W takim razie bardzo proszę, Panie Prezydencie, o wyjaśnienie 

na jakie usługi promocyjne w zakresie Europeady została ze spółką Korona 

Kielce zawarta umowa 4 lipca br. na kwotę, uwaga: 800 tys. złotych? Było to 

zamówienie z wolnej ręki, co też jest lekko dziwne, ale z tego trybu będzie się 

Pan pewnie tłumaczył przed Najwyższą Izbą Kontroli. Ale myślę, że nam należą 

się wyjaśnienia za co to Miasto Kielce zapłaciło 800 tys. zł spółce Korona 

Kielce SA, i jakie to zasługi w zakresie promocji tego wydarzenia mieli 

pracownicy i władze tej Spółki? Dziękuję. 

 

Do pkt. 7 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych 

pracowników MOPR za rok 2013 została zawieszona na stronie internetowej 

Rady Miasta Kielce. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Dyrektora MOPR w tym 

temacie? Nie widzę. Informacja została przyjęta. 
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Radna Katarzyna Zapała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce – 

wniosek formalny 

Panie Przewodniczący, po to Pana wybraliśmy naszym Przewodniczącym 

żeby wspierał Pan pracę i wysiłki jakie Radni dokonują, czynią na rzecz tego 

Miasta. Zostały zadane dwa bardzo istotne pytania dotyczące ostatnich 

zabiegów i działań, które podejmował Prezydent. Pan jako nasz Przewodniczący 

nie łaskaw był wesprzeć pracy Radnych. Obawiam się, że jest Pan raczej 

Przewodniczącym na usługach Prezydenta niż Kielczan. Dlatego mam prośbę 

aby Pan, jako nasz Przewodniczący, wyegzekwował odpowiedź Prezydenta 

wobec Radnych. Bo my się do tego przygotowujemy, opracowujemy, a jeżeli 

Pan Prezydent nie może w tej chwili odnieść się do pracy między sesjami 

merytorycznie, to niech to powie, i powie kiedy będzie mógł. Wtedy ja poproszę 

o przerwę i poczekamy, bo jestem bardzo ciekawa na co zostało wydane 800 

tys. zł na tzw. promocję, pieniądze przekazane spółce Korona SA. Już nie 

wspomnę, że my jako Radni nie braliśmy udziału w takich decyzjach. Jest to 

absolutnie decyzja indywidualna Prezydenta, władzy wykonawczej. 

I przypomnę Panu, że jest Pan Przewodniczącym władzy uchwałodawczej, która 

jest nad władzą wykonawczą. Bardzo proszę żeby miał Pan szacunek do 

Kielczan i do naszej pracy, jako radnych. 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Powiem tak: zbliżają się wybory i to słychać na tej sali. Natomiast jeśli 

chodzi o zapytania to jest odpowiedni punkt w porządku obrad, punkt 9. 

Wszystkie pytania, które zostały zadane zarówno przez Panią Radną Agatę 

Wojdę, jak i przez Pana Jerzego Pyrka w tym punkcie mogą być realizowane. 

To po pierwsze. Po drugie jeśli Pan Prezydent chciałby na te pytania ad hoc 

odpowiedzieć to by się zgłosił do wypowiedzi. Skoro sprawdziłem, że takiej 

chęci nie ma, to przeszedłem do dalszego porządku obrad. Mam wielki szacunek 

do wszystkich radnych, a szczególnie do Kielczan. Wypraszam więc sobie takie 

wycieczki pod moim adresem. Widać, że emocje biorą górę przy zbliżających 

się wyborach. Dajcie Państwo spokój na ten moment. 

 

Radny Jerzy Pyrek – ad vocem 

Ja złożyłem wcześniej interpelację, między sesjami, i nie dostałem 

wyczerpującej odpowiedzi. 
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Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

W punkcie: Interpelacje i zapytania radnych powinien Pan 

zainterweniować, tak jest w Statucie zapisane. 

 

Radny Jerzy Pyrek – ad vocem 

Tylko w punkcie dotyczącym interpelacji jak zadajemy pytania Pan 

Prezydent nie udziela odpowiedzi. Po to jest ten punkt, w tym, momencie żeby 

Pan Prezydent mógł nam odpowiedzieć wszystkim. Bo to jest bardzo istotna 

sprawa dla mieszkańców. A proszę nie imputować, że ja się zajmuję Koroną 

w związku z wyborami. Tak Pan powiedział, ja to odebrałem do siebie. Zajmuję 

się tą kwestią od lat, ponieważ to jest bardzo niepokojące zjawisko. 

Przygotowywaliśmy, jako Klub, i złożyliśmy projekt uchwały żeby sprzedać 

100 % Korony nie po to żeby ona w tym mieście nie funkcjonowała, ale żeby 

dalej funkcjonowała, bo Miasta nie stać na utrzymanie. 

 

Radna Katarzyna Zapała – ad vocem 

Panie Przewodniczący, w mojej wypowiedzi nie ma żadnych emocji. Po 

prostu stwierdzam fakt, że jeżeli jest punkt dotyczący prac Prezydenta, i tenże 

Prezydent nie odpowiada na interpelacje, tenże Prezydent wydaje pieniądze bez 

konsultacji z nami, tak duże, to właśnie to jest punkt, w którym powinniśmy 

omawiać pracę Prezydenta między sesjami. To nie dotyczy interpelacji, nie 

dotyczy żadnych zapytań, bo teraz rozmawiamy o pracy Prezydenta. Zakładam, 

że między sesjami odbyło się podpisanie umowy z Korona SA na 800 tys. zł. na 

promocje Europeady. Zakładam, że to było między sesjami, a nie w trakcie sesji. 

Uważam, że Pan Prezydent powinien to wyjaśnić, nie mieliśmy wcześniej 

wiedzy, że taka umowa jest podpisana. Teraz więc prosimy o wyjaśnienie czego 

dotyczyła ta umowa. 

 

Radna Alicja Obara 

Powiem dlaczego między sesjami, choć nie porozumiewałam się 

z koleżankami i pierwsze słyszę dzisiaj. Jestem zdziwiona, że pierwsze słyszę 

o tej kwocie, ponieważ wczoraj odbyła się Komisja na temat promocji i nikt 

z Dyrektorów, Pana Prezydenta Syguta  nie było, bo nie przychodzi ostatnio, 

nikt nas nie powiadomił o tych kwotach. Ja w takim razie chciałabym się 

dowiedzieć między sesjami dlaczego nikt nas o tym nie poinformował, dlaczego 

my nie mamy tej wiedzy? Komisja była wczoraj ktoś powinien nas 
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poinformować o tych kwotach. Było o wszystkim tylko nie o tym, więc ja też 

jestem ciekawa. 

 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Panu Pyrkowi odpowiem – nie ma takich uwarunkowań do tego, żeby 

wystąpić o likwidację Klubu Korona. To są rzeczy, co do likwidacji, upadłości, 

zupełnie inne warunki do tego i nie właściciel tylko Zarząd o tym decyduje, 

jeżeli chodzi o upadłość. Jeżeli chodzi o likwidację może oczywiście właściciel 

wystąpić, ale te liczby, o których Pan powiedział nie są żadną podstawą do tego. 

To jest decyzja właściciela, więc Państwa również. Jeżeli Państwo uznacie, że 

trzeba zlikwidować Koronę to podejmijcie taką uchwałę, bez mojej tutaj 

ingerencji oczywiście. Jeżeli chodzi o pieniądze na promocję Europeady one 

zostały sfinansowane z mojej rezerwy, zgodnie z prawem. Mam takie prawo. 

Główny cel jaki temu przyświecał to były transmisje telewizyjne meczy, na 

których zawodnicy byli ubrani w odpowiednie stroje, z odpowiednimi napisami. 

Ale myślę, że to na piśmie można przygotować, bo to nie jest jedyny element tej 

promocji. 

 

Radna Agata Wojda 

Panie Prezydencie bardzo przykro mi to powiedzieć, ale obraża Pan naszą 

inteligencję i to w sposób absolutnie skrajny. 800 tys. złotych, kiedy budżet na 

promocję w 2014 roku wyniósł 1 600 000 złotych, przekazał Pan Spółce Korona 

Kielce, oczywiście mając do tego prawo. Panie Prezydencie w moim odczuciu 

to są po raz kolejny „pod stołem” przekazywane pieniądze na tę Spółkę. Nie ma 

Pan już czelności żeby prosić Radnych, myślę, że tylko przed wyborami Panie 

Prezydencie, bo nie spodziewam się żeby Pan spuścił z tonu w tym zakresie, 

o przekazanie pieniędzy. Więc „pod stołem” dotuje Pan spółkę Korona Kielce. 

Nie sport w Kielcach, dotuje Pan Spółkę. Bardzo proszę o szczegółowy wykaz 

usług, które za 800 tys. zł zostały wykonane, plus wykaz innych umów, które 

zostały zawarte ze spółką Korona Kielce przez Miasto Kielce.  

 

Radny Mariusz Goraj 

 Panie Prezydencie, ja liczę w takim razie, że informacje, które zostały tutaj 

przedstawione się potwierdzą, najzwyczajniej w świecie musimy dokonać 

przesunięcia w budżecie Miasta Kielce. Bo budżet na promocję jest ściśle 

określony, są założenia pewnego planu promocyjnego, i dobrze byłoby ich się 
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trzymać. Ja dzisiaj czytałem „Echo Dnia” i informacje na temat wczorajszej 

Komisji i faktycznie za małe pieniądze udaje się robić dobra promocję Miasta 

Kielce. Teraz pytanie: czy jest sens za duże pieniądze robić słabą promocję 

Miasta Kielce? Liczę tutaj na jakieś działania Komisji Budżetu i wyjaśnienia 

Pani Skarbnik. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Gwoli ścisłości przesunięcie jakiekolwiek w budżecie następuje na 

wniosek Pana  Prezydenta. A skoro te pieniądze zostały wydane z rezerwy, to 

nie potrzeba nic przesuwać.  

 

Do pkt. 8. 1-2 

 

Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekty 

uchwał: 

I. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

II. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok (z autopoprawką). 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką, który zmienia zapisy uchwały 

budżetowej na 2014 rok, proponuje łącznie zmniejszenie planu dochodów 

budżetu Miasta o kwotę 5 034 453 ł, w ty, plan dochodów bieżących o kwotę 

604 277 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 4 430 176zł. Projekt 

zakłada również plan zmniejszenia wydatków budżetu Miasta o kwotę 

5 034 453 zł, w tym: plan wydatków bieżących o kwotę 869 249 zł oraz plan 

wydatków majątkowych o kwotę 4 165 204 zł. Projekt zawiera również 

propozycje w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2014r. oraz zmiany 

w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 

w 2014 roku. Dokonuje się również zmian w planie dochodów i wydatków 

wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, 

a także zmian w dotacjach przedmiotowych, podmiotowych i celowych. 

Autopoprawka dotyczyła przekazania do MOPR 2 mln zł na Program 

dożywiania mieszkańców. Bardzo proszę o uchwalenie wszystkich 

proponowanych zmian. 

 Natomiast jeżeli chodzi o WPF na lata 2014-2026, to propozycje zmian 

mają ścisły związek z tymi, które są zaproponowane w projekcie zmian 

w budżecie na 2014 rok. Proszę również o przyjęcie zaproponowanych zmian. 
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Radny Jerzy Pyrek 

 Pani Skarbnik była uprzejma przedstawić projekty zmian w naszej uchwale 

budżetowej. Ja mam pytanie, które odbiega troszkę, chodzi o dodatkowe 

odwodnienie tunelu pod rondem. W budżecie jest zapisana kwota 170 tys. zł, 

która ma pochodzić z kredytu. Powtarza się historia, mianowicie dość istotne 

kwestie nie są omawiane na Komisjach, do których powinny trafić. Nie ulega 

wątpliwości, że mamy do czynienia z niedbalstwem. Trudno mi jest ocenić czy 

to jest niedbalstwo wykonawcy czy projektanta, ale przejście podziemne 

przesiąka wodą. Zresztą trudno się dziwić, bo powstało ono w takim dziwnym 

terenie gdzie kiedyś był „staw koński” i informacje jakie posiadamy, my jako 

radni, na ten temat, to są informacje prasowe. I co możemy przeczytać? 

W listopadzie mija rok, to wszyscy wiemy, kiedy rondo zostało oddane. 

Natomiast projektant otrzymał zlecenie rozwiązania tego problemu przesiąkania 

i jest jeszcze zapewnienie, które składa, rozumiem, że w imieniu Miasta, Pan 

Jarosław Skrzydło Rzecznik MZD, że na pewno wykonawca nie jest winny tej 

sytuacji, wykonane prace zostały zgodnie z projektem. Jeżeli tak, to projektant 

popełnił błąd. Skoro popełnił błąd to on powinien ponieść konsekwencje. 

A sytuacja niestety się powtarza, ponieważ identyczna sytuacja była jeśli chodzi 

o błędy projektowe przy wodotrysku na Rynku. Ja składałem wtedy interpelację. 

Koszt usunięcia tych usterek wynosił 76 tys. zł, a zastosowano rozwiązania, 

które i tak nie doprowadziło do maksymalnego rozwiązania i dostałem wtedy 

informację, że poniosło koszt samych odwodnień wraz z montażem. Ja uważam, 

że absolutnie tych pieniędzy w tym momencie z budżetu, gdzie zaciągamy 

kredyt, nie powinniśmy przekazywać. Owszem, powinna być oddzielna uchwała 

bo nie ulega wątpliwości, że ten remont jest niezbędny, natomiast powinien być 

regres w stosunku, nie wiem, do projektanta, do wykonawcy, ja nie jestem 

w stanie tego ocenić. Ja uważam, że na ten moment z projektu budżetu Pan 

Prezydent ten punkt powinien wycofać, i myślę, że jeszcze na dzisiejszej sesji, 

jeśli by był projekt uchwały, która wyraża zgodę na przekazanie środków, ale 

równocześnie informuje, że zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne 

w stosunku do projektanta czy wykonawcy. Dziękuję bardzo. 

 

Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta 

 Ja mogę się odnieść tylko do tego kredytu, o którym Pan mówił. 

Chciałabym tylko żebyśmy mieli jasność w tym temacie. Otóż kredyt na tę 

inwestycję generalnie jest zaplanowany w budżecie, to nie jest żaden nowy 

kredyt. Ponieważ jak Państwo wiecie my finansujemy inwestycje z takich 
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dwóch głównych źródeł kredytów. Jedne to są kredyty, które zaciągamy na 

finansowanie wkładu własnego, a drugie na finansowanie innych zadań 

inwestycyjnych. I właśnie tutaj następuje przesunięcie między jednym, 

kredytem, a drugim. Czyli nie będziemy tego finansować z zaplanowanego 

kredytu na wkład własny do przedsięwzięcia, które są współfinansowane 

pieniędzmi z Unii Europejskiej, tylko kredytem z tego, jak my to nazywamy, 

tego worka pozostałego inwestycyjnego. Przypominam, że wydatki bieżące nie 

mogą być finansowane żadnym kredytem, muszą być finansowane tylko 

dochodami bieżącymi.  

 

Radny Jerzy Pyrek – ad vocem 

 Pani Skarbnik, jak na wstępie swojej wypowiedzi zaznaczyłem, to nie jest 

pytanie , które do Pani powinno być adresowane. Pani jakieś środki tam 

przeznacza. Ja uważam generalnie, że Miasto nie powinno ze swojego budżetu, 

obojętnie z jakiej szufladki te pieniądze pochodzą, przekazywać środków na te 

roboty, które są ewidentnie zawinione albo przez projektanta albo przez 

wykonawcę. Uważam, że władze tego Miasta są odpowiedzialne za optymalne 

funkcjonowanie zarówno gospodarki tego Miasta, jak i finansów. Tak jak 

powiedziałem, ktoś merytoryczny czy to Pan Prezydent czy Pan Dyrektor 

powinien odnieść się do kwestii merytorycznej. Uważam, że ten projekt, jeszcze 

raz powtórzę, powinien zostać wyjęty z projektu budżetu i wtedy możemy nad 

tym głosować. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ten remont trzeba 

przeprowadzić. 

 

Pan Tadeusz Sayor Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 

 Węzeł „Żelazna” to jest projekt unijny. Reguły jakimi rządzi się 

finansowanie tego projektu są bardzo ściśle określone. Chcę tylko powiedzieć 

tyle – Pan Radny Pyrek ma rację, nie ma żadnych wątpliwości, że trzeba to 

naprawić, trzeba to zrobić szybko. Stąd są potrzebne pieniądze w budżecie. 

Natomiast jaki będzie regres w stosunku do projektanta czy wykonawcy to 

MZD nad tym pracuje. 

 

Radny Jerzy Pyrek – ad vocem 

 Panie Prezydencie, cieszę się, że podziela Pan mój pogląd, natomiast ja 

wyraziłem swoją obawę przez analogię do sytuacji w przypadku płyty Rynku. 

Jeżeli te pieniążki w tej chwili przegłosujemy, w tym projekcie uchwały, to ja 

nie wierzą w to żeby jakikolwiek regres miał miejsce w stosunku do projektanta 
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czy do wykonawcy. Ja uważam, że to powinna być oddzielna uchwała i tam ma 

być wyraźny zapis, że zostaną podjęte takie działania.  

 

Pan Tadeusz Sayor Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 

 Chciałem tylko zaznaczyć, że ustalenie kto jest tam winny może potrwać, 

nie wykluczmy sprawy sądowej, może potrwać nawet 2-5 lat. Jeżeli Pan Radny 

jest zwolennikiem żeby do tego czasu tam ciekło, to gratuluję.  

 

Dyskusję zakończono. 

 

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 - 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1176/2014 z dnia 2 października 

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    - 21 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1177/2014 z dnia 2 października 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok. 
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Do pkt. 8. 3 

 

Pani Urszula Grabowska Dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu 

zarekomendowała projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Kielce za rok 2014. 

 Realizując obowiązek ustawowy wynikający z ustawy o finansach 

publicznych oraz ustawy o rachunkowości przeprowadzono procedurę wyboru 

biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta 

Kielce. Proponuje wybór firmy Audyt Piątka będącej podmiotem uprawnionym 

do badania sprawozdania finansowego Miasta Kielce za rok 2014. Proszę 

o podjęcie uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 21 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1178/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Miasta Kielce za rok 2014. 

 

Do pkt. 8. 4 

 

Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Kielcach uzasadnił projekt uchwały w sprawie współdziałania z innymi 

gminami polegającego za zawieraniu porozumień międzygminnych dotyczących 

świadczenia pomocy mieszkańcom innych gmin przez środowiskowe domy 

samopomocy działające na terenie gminy Kielce. 

 Uchwałę tę proponuję podjąć dlatego, że działające na terenie Miasta 

ośrodki, a jest ich 5, już w tej chwili świadczą pewne usługi na rzecz pobliskich 

gmin. Krótko mówiąc przyjeżdżają do tych ośrodków mieszkańcy i tam 

odbywają zajęcia. W tym momencie kwestia jeszcze nie jest uregulowana, 

natomiast po podjęciu tej uchwały będziemy mogli te gminy obciążać kosztami. 
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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 LXVI/1179/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie współdziałania z innymi gminami polegającego za 

zawieraniu porozumień międzygminnych dotyczących świadczenia pomocy 

mieszkańcom innych gmin przez środowiskowe domy samopomocy działające 

na terenie gminy Kielce. 

 

Do pkt. 8. 5 

 

Pan Dyrektor Marek Scelina zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 

w Kielcach. 

 Zmiana dotyczy konieczności prawnego usankcjonowania funkcjonowania 

w DPS lokali aktywizujących przeznaczonych dla osób starszych 

i niepełnosprawnych, które mieszczą się w tym budynku. Działalność ta stanowi 

integralną część działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 

w Kielcach. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 21 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1180/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy 

Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. 

 

Do pkt. 8. 6 

 

Pan Dyrektor Marek Scelina zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska 

Kuchnia Cateringowa w Kielcach. 

 Kolejna placówka oświatowa zmienia sposób zorganizowania żywienia 

swoich uczniów. Tym razem dotyczy to ZSO Integracyjnych Nr 4 w Kielcach 

przy ul. Jasnej. Obsługę tej działalności będzie prowadziła Miejska Kuchnia 

Cateringowa w Kielcach. Aby tego dokonać należy przekazać środki trwałe, 

które w tej chwili są własnością Szkoły Kuchni właśnie, a ponadto przekazać 

pracowników kuchennych tej Szkoły Kuchni Cateringowej. Chciałem Państwa 

przeprosić i zgłosić do protokołu, że w tekście projektu pojawił się jawny błąd 

pisarski. Mianowicie w § 1 mówi się o uchwale 966 Rady Miejskiej, podczas 

gdy powinno być 996. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 20 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1181/2014 z dnia 2 października 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 

nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach. 

 

Do pkt. 8. 7 

 

Pan Witold Bruzda Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska UM 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały 
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Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Chęcińsko - Kieleckiego 

Parku Krajobrazowego. 

 Chciałbym zgłosić autopoprawkę do projektu polegającą na dopisaniu 

wyrazu „utworzenia”, bo zabrakło go w treści jak i w tytule projektu uchwały. 

Tytuł brzmiałby: w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Chęcińsko - 

Kieleckiego Parku Krajobrazowego. 

Przechodząc do uzasadnienia informuję, iż zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy Prawo 

ochrony środowiska uchwały Sejmiku Województwa dotyczące utworzenia 

parków krajobrazowych wymagają uzgodnienia właściwej miejscowo gminy. 

Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za     - 22 

Przeciw    - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1182/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego. 

 

Do pkt. 8. 8 

 

Pan Bernard Oziębły Dyrektor Wydziału Inwestycji UM zarekomendował 

projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do przyjęcia 

dotacji i zawarcia umowy ws. Projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1”. 

 Ze środków Funduszy Norweskich istnieje możliwość dofinansowania 

zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1”. Podjęcie 

przedmiotowej uchwały jest wymagane przez Operatora Programu – Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez zawarciem umowy 

ws. Projektu. 
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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 LXVI/1183/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do przyjęcia dotacji i 

zawarcia umowy ws. Projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1”. 

 

Do pkt. 8. 9 

 

Pan Ryszard Muciek Dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami 

Komunalnymi UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzielenia 

z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez 

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń 

i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych. 

 Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie 

technicznym urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych wnosi się 

majątek wymieniony w projekcie uchwały do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 21 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1184/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 

używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów 

i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych. 

 

Do pkt. 8. 10 

 

Pan Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia 

Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku 

wynikającego z zadań własnych gminy, obejmujących sprawy terenów zieleni 

gminnej i zadrzewień Miasta Kielce, a także selektywnego zagospodarowania 

odpadów komunalnych. 

 Proponowana uchwała polega na doprecyzowaniu obszarów, na których 

może na mocy powierzenia działać Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług 

Komunalnych. Polega to, mówiąc w skrócie, na tym, iż w poprzedniej uchwale 

było zapisane, że prace budowlane mogą być prowadzone na drogach gminnych. 

W tej chwili jest to rozszerzone na tereny, którymi zarządza Prezydent Miasta, 

a w imieniu Prezydenta Miejski Zarząd Dróg. Bardzo proszę o podjęcie tej 

uchwały. 

 

Radna Katarzyna Zapała 

Jak ostatnio wykazywał Radny Robert Siejka w przypadku tegoż 

Przedsiębiorstwa, działania przez nich podejmowane nie są cenowo 

konkurencyjne i nie odpowiadają standardom cenowym na rynku. Może i nie 

miałoby to może większego znaczenia, ponieważ jako Spółka w której mamy 

udziały powinna wspierać rozwój społeczeństwa Kielc. Natomiast wszyscy 

mamy świadomość tego w jakiej formule są tam zatrudniane osoby, czyli, że 

generalnie wykorzystywane są umowy śmieciowe, że pensje są minimalne, 

a w moim przekonaniu pracownicy zwyczajnie wykorzystywani. To uwłacza, 

według mnie, Przedsiębiorstwu, które ma udziały Miasta. Ale to nie jest 

kwestia, jakby moich wątpliwości. Moją wątpliwość budzi fakt, że biorąc pod 

uwagę to w jaki sposób zarządzana jest ta Spółka oraz ceny niekonkurencyjne 

i stanowczo wyższe w stosunku do oczyszczania Miasta, z koszenia, dziś 

podejmujemy zmianę uchwały gdzie Prezydent bez żadnych konkursów, 

żadnych przetargów będzie mógł przekazywać tej Spółce budowy, przebudowy 

i remonty dróg, placów i chodników. W mojej ocenie sytuacja się powtórzy, 
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czyli znowu będziemy mieli firmę, którą będziemy dotować, a ceny za jej usługi 

będą nieadekwatne i niekonkurencyjne na rynku.  

 

Dyrektor Piotr Wójcik 

Odpowiem, że uchwała polega na tym, mówiąc w skrócie, bardziej 

obrazowo, że w tej chwili na podstawie uchwał już podjętych było możliwe 

wykonywanie w trybie powierzenia, chodnika w pasie drogowym drogi 

gminnej, a w tej chwili będziemy mogli również ten chodnik wybudować 

w pasie drogi wojewódzkiej, którym i tak zarządzamy w imieniu Prezydenta 

Miasta. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 17 

Przeciw   - 1 

Wstrzymało się - 5 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1185/2014 z dnia 2 października 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Rejonowemu 

Przedsiębiorstwu Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego 

z zadań własnych gminy, obejmujących sprawy terenów zieleni gminnej 

i zadrzewień Miasta Kielce, a także selektywnego zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

 

Do pkt. 8. 11 

 

Dyrektor Piotr Wójcik zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na prowadzenie działań zmierzających do złożenia wniosku 

aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z „narodowego programu 

przebudowy dróg lokalnych – „Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach. 

Miasto Kielce zamierza złożyć wniosek aplikacyjny dla zadania: 

„Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach” w ramach Narodowego programu 

przebudowy dróg. lokalnych. Prosimy na wyrażenie zgody na podjęcie działań 
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zmierzających do złożenia takiego wniosku. Skutkuje to możliwością 

dofinansowania w wysokości 50 % kosztów realizacji tej inwestycji. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 22 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1186/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających 

do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z „narodowego 

programu przebudowy dróg lokalnych – „Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 

– Rozwój” zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach 

 

Do pkt. 8. 12 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Geodezji UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 

Rady Miasta Kielce Nr IV/69/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy 

Berberysowej. 

 Z uwagi na fakt, że do dwóch przetargów ogłoszonych na sprzedaż 

przedmiotowej nieruchomości nikt nie przystąpił i przetargi zakończyły się 

wynikiem negatywnym, proponuje się pozostawić nieruchomość w zasobie 

Gminy Kielce i pobierać czynsz za wynajem. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
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Za    - 20 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1187/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr IV/69/2010 z 

dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Berberysowej. 

 

Do pkt. 8. 13 

 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Osobnej. 

 Nieruchomości została zbyta w drodze bezprzetargowej na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Właściciel wystąpił 

z wnioskiem o udzielenie 80 % bonifikaty. Z uwagi na spełnienie przesłanek 

ustawowych, proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 19 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1188/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Osobnej. 
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Do pkt. 8. 14 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 

Krakowskiej (działka nr 395). 

Nieruchomość o powierzchni 0,4208 ha zostanie zbyta w drodze przetargu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 20 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1189/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy Krakowskiej (działka nr 395). 

 

Do pkt. 8. 15 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Karczówkowskiej. 

 Zbycie udziału Gminy Kielce (1/6), w drodze bezprzetargowej, na rzecz 

współwłaścicieli nieruchomości. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 20 

Przeciw   - brak 
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Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1190/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach 

przy ulicy Karczówkowskiej. 

 

Do pkt. 8. 16 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia zabudowanego gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Poleskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 

 Z wnioskiem o wydzierżawienie gruntu na lat 20 wpłynął od właściciela 

garażu zlokalizowanego na przedmiotowej nieruchomości. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1191/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie wydzierżawienia zabudowanego gruntu położonego w 

Kielcach przy ulicy Poleskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 8. 17 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wincentego Witosa 

oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 
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 Dzierżawa na 10 lat z przeznaczeniem pod zieleń oraz teren do rekreacji 

i zabaw dla dzieci z przedszkola Baśniowy Raj, mieszczącego się w budynku 

przy ul. Witosa 62a. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 21 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1192/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Wincentego Witosa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 8. 18 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Nowy Świat oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 Dzierżawiony grunt jest użytkowany jako droga dojazdowa do posesji przy 

ul. Nowy świat 36 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 21 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - 1 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1193/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Nowy Świat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 8. 19 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. Jerzego Szajnowicza - 

Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 

 Wniosek dotychczasowych dzierżawców, a zarazem właścicieli pawilonów 

handlowych, w sprawie wydzierżawienia gruntu na okres 6 lat, 

z przeznaczeniem pod pozostawienie na tym gruncie sześciu tymczasowych 

pawilonów handlowych. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 22 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1194/2014 z dnia 2 października 

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

Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 8. 20 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały Rady Miasta Kielce Nr LXV/1170/2014 z dnia 

4 września 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej 

w Kielcach przy ulicy 1 Maja (dz. nr 369/1). 
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 W związku ze zmianą numeru księgi wieczystej dla w/w nieruchomości 

uchwała Nr LXV/1170/2014 winna zostać uchylona. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 21 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1195/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr 

LXV/1170/2014 z dnia 4 września 2014 roku w sprawie sprzedaży 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 1 Maja (dz. nr 

369/1). 

 

Do pkt. 8. 21 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały Rady Miasta Kielce Nr LXV/1171/2014 z dnia 

4 września 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej 

w Kielcach przy ulicy 1 Maja (dz. nr 369/2). 

W związku ze zmianą numeru księgi wieczystej dla w/w nieruchomości 

uchwała Nr LXV/1171/2014 winna zostać uchylona. 

 

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 LXVI/1196/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr 

LXV/1171/2014 z dnia 4 września 2014 roku w sprawie sprzedaży 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 1 Maja (dz. nr 

369/2). 

 

Do pkt. 8. 22 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 

1 Maja (dz. nr 369/1, nr 369/2). 

 Zbycie nastąpi w drodze przetargu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie. 
 

Za    - 22 

Przeciw   - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVI/1197/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy 1 Maja (dz. nr 369/1, nr 369/2). 

 

Do pkt. 8. 23 

 

Pani Barbara Obara Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich 

UM zarekomendowała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych 

obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do Rady Miasta Kielce, 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta 

Kielce. 

 Dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada br. 

koniecznym jest utworzenie 11 odrębnych obwodów głosowania, których 

numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określone 

zostały w załączniku do przedmiotowej uchwały. 
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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 LXVI/1198/2014 z dnia 2 października 

2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście 

Kielce w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce. 

 

Do pkt. 9 

 

Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli Radni: 

1. Jerzy Pyrek, 

2. Joanna Winiarska, 

3. Mariusz Goraj, 

4. Jarosław Machnicki. 

 

Zapytania: 

 

Radny Robert Siejka  

Panie Prezydencie, to przykre, że niektóre zachowania Radni muszą 

wymuszać, ale ja to w tym momencie muszę zrobić w drodze zapytania. Na 

ostatniej sesji udowodniłem, że jeden z Pana Dyrektorów, Pan Ryszard Muciek 

publicznie okłamał Radnych uzasadniając jeden z projektów uchwał. Pan 

wówczas się do tego nie odniósł. Wydaje się, że radnym jeżeli już nie 

przeprosiny, to przynajmniej jakieś wyjaśnienia się należą. Do dzisiaj nikt, 

a zwłaszcza ja, który o to zabiegałem, nie doczekaliśmy tego. W związku 

z powyższym składam oficjalne zapytanie, więc Pan Prezydent, jak będzie 

łaskaw odpowiedzieć ad hoc, to będę wdzięczny, a jak nie to będzie Pan musiał 

zrobić mi to na piśmie. Powtórzę to, co mówiłem na ostatniej sesji – czy Pan 
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Prezydent aprobuje i toleruje takie zachowania urzędników, a jeśli nie, to czy 

wyciągnie Pan jakiekolwiek konsekwencje wobec Pana Dyrektora? 

 

Radna Agata Wojda 

Mój głos będzie taki bardziej formalny, bo okazuje się, że na tej sali 

o wszystko trzeba się dopominać i bardzo ściśle pilnować swoich praw. Czy 

moje pytanie skierowane do Prezydenta w punkcie 6 zostanie zakwalifikowane 

jako zapytanie i dostanę na nie odpowiedź, czy muszę je powtórzyć w tym 

punkcie? 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Nie musi Pani powtarzać, jest kwestia woli Pana Prezydenta czy będzie 

chciał teraz odpowiedzieć na to pytanie. 

 

Radna Agata Wojda 

Ja rozumiem, że dostanę odpowiedź na piśmie. Wolę Pana Prezydenta 

w tym zakresie znam. 

 

Do pkt. 10 

 

Radna Alicja Obara Przewodnicząca Komisji 

Miałam nie zabierać głosu, choć Radni z Komisji bardzo o to prosili bym 

nawet wystąpiła do Pana Przewodniczącego na piśmie, ale tak się dzisiaj 

przysłuchuję tym pretensjom i żalom Radnych w stosunku do funkcjonowania 

Rady i tego jak odnoszą się Dyrektorzy do Radnych, więc ja dorzucę kamyczek 

do ogródka, niestety, bo jestem do tego zobligowana. Ja, Panie Przewodniczący, 

niedawno na Komisji Kultury od jednego z Wicedyrektorów dowiedziałam się, 

że ja to właściwie nic nie mogę i niewiele jestem warta, bo nie mam prawa 

żądać od Wiceprezydenta, a nie od Dyrektorów Wydziałów tego, czego żądać 

powinnam, że mnie się priorytety pomyliły i ja właściwie nie mam żadnych 

praw, powinnam być grzeczna, nie mam prawa mieć zarzutów. Proszę może 

Dyrektorom na następnej sesji, a może pod koniec tej kadencji, bo nie wiadomo 

kto z nas będzie w następnej kadencji, choć wiele z nas startuje, należałoby 

może Dyrektorom i Prezydentom wyjaśnić, jakieś szkolenie zrobić, 

i wytłumaczyć kto w tym Mieście na władzę uchwałodawczą, a kto 

wykonawczą i jakie są to priorytety. Bo mnie się wydaje, że się bardzo rola 

radnego zdewaluowała, w tej kadencji szczególnie, ale ona się już od trzech 
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kadencji dewaluuje. Tak dalej być nie może. Przed nami kolejna kadencja, część 

z nas na pewno będzie stratowała, część pewnie się dostanie, Panu 

Przewodniczącemu też życzę żeby się dostał, żeby przeszedł w tym pojedynku. 

Ale może warto by było przed kolejną kadencją, ponieważ przypuszczam, że 

Dyrektorzy zostaną ci sami, zrobić jakieś szkolenie, żeby oni wiedzieli jaka jest 

rola radnego, jakie są wymogi tej Rady i jaka jest kolejność rzeczy. Bo to co się 

w tej chwili dzieje, to śmieszne może nie jest, jest niesamowicie przykre. I Pana 

rola w tym, też się trochę uwsteczniła, bo to Pan powinien stać murem za 

Radnymi, a nie murem za Dyrektorami Wydziałów, a wydaje mi się że właśnie 

tak to wygląda.  

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Skoro Pani robi wycieczkę pod moim adresem wprost, personalnie, to 

powiem, że ja powinienem stać zawsze za przestrzeganiem prawa, a od trzech 

kadencji, czy Pani chce czy nie Prezydent jest wybierany w wyborach 

powszechnych i on ma zupełnie inne kompetencje niż wtedy, kiedy był 

zakładnikiem Rady. Rada ma swoje prawa, a Prezydent ma swoje prawa. I my 

możemy się szkolić nawzajem, jako radni, ale szkolić Dyrektorów Pana 

Prezydenta ja nie zamierzam i nie zamierzam absolutnie ingerować w jego 

kompetencje. Wszystkie sprawy, które są w relacji między organem 

stanowiącym a organem wykonawczym, są linii Radny czy Rada a Pan 

Prezydent. Pan Prezydent decyduje czy Dyrektor czy pan Prezydent czy kto inny 

w jego imieniu jest na Komisji, czy też odpowiada Państwu na zadane pytania 

czy interpelacje. Ja do tego jako Przewodniczący Rady nie mam nic. Mam do 

powiedzenia tyle co…. Nie chcę wywoływać jakiejś dyskusji na ten temat. 

 

Radna Alicja Obara Przewodnicząca Komisji 

Czyli sugeruje Pan, że gdy ja na potrzeby Komisji chcę zaprosić Dyrektora 

Wydziału, Pan Prezydent może mu zabronić na Komisje przyjść. Tak? 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Tak dokładnie jest. 

 

Radna Alicja Obara 

To po co w takim razie są komisje. Po co w ogóle Rada i radni w tym 

Mieście, skoro ja potrzebuję mieć informacje dla mieszkańców, bo Komisje i to 

co się dzieje na Komisjach jest informacją mieszkańców o tym co się w Mieście 
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dzieje i na co Radni chcą przeznaczyć pieniądze. Czyli ja chcę zaprosić 

Dyrektora, a Pan Prezydent może zabronić mu przyjść. To znaczy co, ja mam 

wtedy odwołać Komisję? Ja chcę się dowiedzieć od Pana jako 

Przewodniczącego, bo podobny dylemat mają wszyscy radni. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Myślę, że nie, natomiast wszystkie pytania jakie Pani chce zadać ma Pani 

możliwość zadania wprost Prezydentowi, a Prezydent decyduje czy Prezydent 

odpowie sam czy odpowie przez pracownika czy upoważnioną osobę. No tak to 

jest, to są ludzie, którzy są zatrudniani przez Prezydenta i są od niego zależni. 

To są pytania retoryczne, Państwo Radni doskonale o tym wiedzą, tylko próbują 

mnie w to wszystko wmanewrować. Ja po prostu mówię tak, jak jest. 

 

Radny Jarosław Machnicki 

Uczestniczyłem w pierwszej Komisji Kultury, z tych ostatnich, która 

została przerwana, przełożona o tydzień, uczestniczyłem w drugiej i potwierdzę 

słowa Pani Przewodniczącej. Ale, Panie Przewodniczący, czegoś nie rozumiem? 

Jestem też Przewodniczącym Komisji i Pan Przewodniczący obliguje 

Przewodniczących Komisji do stworzenia planu pracy. Te Komisje mają służyć 

temu żeby Radni uzyskali informacje i aby mogli głosować. Ja myślę, że trzeba 

się zastanowić czy Statut nie powinien być zmieniony, bo może niepotrzebne są 

Komisje, niech radni pracują suwerennie poza tymi rzeczami, albo dostaną 

odpowiedź albo nie, i będą głosowali jak tacy trochę we mgle niedowidzący. 

Panie Przewodniczący, to co Pan powiedział jest zupełnie dla mnie niewłaściwe, 

nie stoi Pan po właściwej stronie. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Ma Pan prawo oceny tego samodzielnie, natomiast Statut Miasta musi być 

zgodny z ustawami, więc jeżeli ustawa przewiduje, że Pan Prezydent jest 

pracodawcą dla Dyrektorów, to ja tego nie zmienię, i nie jestem dla nich 

pracodawcą i mam do powiedzenia niewiele w stosunku do Dyrektorów.  

 

Radny Jan Gierada 

Dyskusja ciekawa, natomiast chciałem zapytać tak i otrzymać odpowiedź 

na następnej sesji, nie dzisiaj, ile razy obojętnie, który Radny występował do 

Prezydenta czy jakiegokolwiek Dyrektora poszczególnych jednostek 
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organizacyjnych i nie otrzymał stosownych informacji. Bardzo bym chciał 

o tym wiedzieć. 

 

Do pkt. 11  

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LXVI sesję Rady Miasta Kielce  

w dniu 2 października 2014r. 

 

 

                  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

                Tomasz Bogucki 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Gała 

 

 

 


