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Protokół Nr LXVII/2014 

z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 6 listopada 2014 roku, w godz. 10.00-11.15, 

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

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. 

Wszyscy obecni. 

 

Do pkt 1.  
 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Otwieram 67 sesję w tej kadencji Rady Miasta Kielce w dniu 6 listopada 2014 

roku. Witam Panie i Panów Radnych, Prezydenta Miasta, jego Zastępców, 

Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, a także kierowników wydziałów Urzędu 

Miasta oraz szefów jednostek organizacyjnych Miasta. Wśród nas są dzisiaj 

goście specjalni zaproszeni na dzisiejszą sesję. Wyrażając radość z przyjęcia 

zaproszenia, witam gości z zagranicy. Kłaniam się pięknie pani Swietłanie 

Sulimowej dyrektor Winnickiego Miejskiego Centrum ds. Rodziny, Dzieci 

i Młodzieży, która jest Deputowaną Winnickiej Rady i reprezentuje pełniącego 

obowiązki Mera Winnicy Siergieja Morgunowa. Witam przedstawicieli zarządu 

Konfederacji Polaków Podola z Winnicy; pana Jana Glinczewskiego, 

Honorowego Prezesa Konfederacji Polaków Podola i jednocześnie dyrektora 

Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej w Winnicy, przyjaciela Kielc od zawsze. 

Panią Helenę Pszenyczniuk , która pracując w Zarządzie Konfederacji jest także 

przedstawicielem koordynatorem rekrutacji do Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Winnicy i nie przypadkiem jest matką jednego ze studentów 

Politechniki Świętokrzyskiej. Witam także dyrektorów szkoły z Winnicy, panią 

Olgę Koziar Zastępcę Dyrektora Szkoły Ogólnokształcącej Nr 27 w Winnicy 

oraz pana Oleksija Ternovoi Dyrektora Szkoły Ogólnokształcącej Nr 27 

w Winnicy. Szkoła ta użycza pomieszczeń do nauki dla Polskiej Szkoły 

Sobotnio – Niedzielnej w Winnicy, prowadzonej przez Konfederację Polaków 

Podola. Słowa powitania kieruję do magnificencji rektorów naszych kieleckich 

uczelni: Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pana 

Profesora Jacka Semaniaka, Jego Magnificencję Rektora Wyższej Szkoły 

Ekonomii, Prawa i Nauk Społecznych doktora Tadeusza Dziekana. Profesor 

Stanisław Adamczak Jego Magnificencja Rektor Politechniki Świętokrzyskiej 

dzwonił z informacją że właśnie dojeżdża. 

To nie jest przypadek, że tak znakomici goście są wśród nas. Dzisiaj zostaną 

wręczone stypendia dla absolwentów szkół z Winnicy, którzy zdecydowali się 

studiować lub kontynuować studia na kieleckich uczelniach. W tym roku, jest 

takich studentek i studentów 23, w tym cztery osoby na Politechnice 

Świętokrzyskiej, dziewięć osób na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego oraz 
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dziesięć osób w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Społecznych. 

Powitajmy serdecznie wszystkich stypendystów Miasta Kielce.  

Osobą, która jest przedstawicielem kieleckich uczelni w Komisji Stypendialnej 

jest Starszy Wykładowca pan Andrzej Kozieja, którego również witam 

i wyrażam nasze oczekiwanie, by stał się osobą integrującą środowisko 

studentów z Winnicy.  

Witam też, jak zwykle miło panie i panów dziennikarzy naszych lokalnych 

mediów. 

Stwierdzam, że quorum zostało osiągnięte. Tym samym stwierdzam 

prawomocność dzisiejszej sesji oraz zdolność Rady do podejmowania 

wiążących decyzji, w tym uchwał. 

 

Do pkt 2. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Nim rozpoczniemy normalne procedowanie, związane z porządkiem obrad, 

w sposób uroczysty wręczymy decyzje Prezydenta Miasta Kielce przyznające 

stypendia studentom z Winnicy. 

 

(Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, wraz z Przewodniczącym Rady 

Miasta Kielce Tomaszem Boguckim oraz Rektorami kieleckich uczelni wręczyli 

decyzje Prezydenta Miasta Kielce przyznające stypendia studentom z Winnicy.) 

 

 

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski 

Szanowni państwo, drodzy przyjaciele z Winnicy. To ponad pięćdziesiąt lat 

mamy te więzy. Zmieniają się ustroje, zmieniają się ludzie, a my razem jesteśmy 

przyjaciółmi i tymi przyjaciółmi, mam nadzieję, będziemy dalej. Szczególnie 

w tym trudnym okresie dla Ukrainy, stoimy jako przyjaciel, jako państwo obok 

państwa Ukraińskiego, bo wiemy, że racja, prawda i sprawiedliwość jest po 

stronie Ukrainy. Szczególnie w tym trudnym momencie, wydaje się, że jeżeli 

nam jest trochę lepiej powinniśmy się czymkolwiek, ale dzielić. Dzielimy się 

w tej chwili stypendiami, bo uważamy, że to jest mądre i dobre, że chcemy tu, 

aby młodzież z Winnicy studiowała  w Kielcach. Podjęliśmy również inne 

inicjatywy dotyczące pomocy naszym przyjaciołom ukraińskim w Winnicy, 

o których może później powiem, bo jak to piszą w Ewangelii: jak lewa ręka daje 

to prawa nie powinna o tym wiedzieć. Więc nie będziemy manifestować tej 

pomocy, ale zapewniam, że nie zostawimy was w tym trudnym czasie. 

Wszystkiego dobrego. 
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Pani Swietłana Sulimowa, Dyrektor Winnickiego Miejskiego Centrum ds. 

Rodziny, Dzieci i Młodzieży, Deputowana Winnickiej Rady 

(tłumaczenie, pan Karol Gadowski) 

Drodzy przyjaciele. Jestem bardzo zadowolona, że mogę być w tej sali. 

Przekazuję wam gorące pozdrowienia od Mera Winnicy. Przekazuję również 

pozdrowienia od byłego Mera, teraz Wicepremiera i Ministra, pana Wołodymira 

Grojsmana, który również został wybrany Deputowanym do Rady Najwyższej 

Ukrainy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że jesteście naszymi przyjaciółmi. 

Teraz jest nam ciężko. Wyzwania, które się pojawiły, dają nam możliwość 

budowania na nowo kontaktów międzyludzkich. Jesteśmy bardzo wdzięczni, za 

otrzymywane wsparcie i za to, że jesteście zawsze wiernymi przyjaciółmi. 

Dziękuję wam i przekazuję wyrazy ogromnej wdzięczności od naszego narodu. 

Chciałabym pogratulować i pozdrowić swoich młodych kolegów, którzy 

studiują, uczą się, którzy w przyszłości będą naukowcami, inżynierami, którzy 

będą budować naszą wspólną przyszłość. Zrobiliście bardzo dużo, żeby się tu 

znaleźć. Ciężko pracowaliście i to jest dla was nagroda. Jesteście tu. Wspiera 

was Polska. Teraz to wy budujecie wizerunek Ukrainy w Polsce i na świecie. 

Uczcie się dobrze i nie zapominajcie, że czekamy na wasz powrót. Bardzo 

potrzebujemy nowych kadr, które zbudują nową Ukrainę. Nie zapominajcie, że 

oprócz nauki jest czas wolny i możliwość budowania kontaktów między wami, 

a młodymi Polakami i innymi narodowościami. Przywiozłam dla was prezent. 

To jest czekolada. Rozmowy i wspomnienia naszego miasta, osłodzi wam 

wyprodukowana w Winnicy czekolada. Każdy z was w prezencie ode mnie 

otrzyma tabliczkę czekolady. Chciałam jeszcze powiedzieć, że również zajmuję 

się polityką, jestem doktorem nauk politycznych i to co mnie interesuje, to 

obecność kobiet w polityce. Politykę można porównać do rodziny. W rodzinie 

i polityce trzeba się wspierać, żeby kraj mógł się rozwijać. Jeżeli będziemy 

bodować politykę rodzinną, wspierać się wzajemnie, to nigdy nie będzie wojen. 

Dziękuję za wsparcie i miłość do nas. Kochamy was. Przekazuję również słodki 

prezent dla pań w Radzie Miasta. 

 

Pan prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak Rektor Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

Serdecznie dziękuję w imieniu środowiska akademickiego Kielc, za bardzo 

dobrą decyzję Rady Miasta Kielc i bezpośrednio Prezydenta, o wybraniu takiego 

rozwiązania, które wspiera proces umiędzynarodowienia Kielc jako ośrodka 

akademickiego. Wspiera go wybiórczo, bo w odniesieniu do Miasta Winnica. 

Przez dziesięciolecia można mnożyć wielkie słowa o przyjaźni, natomiast proste 

i ważniejsze gesty, takie jak związane z przyznaniem stypendiów dla młodych 

ludzi, którzy decydowali się na studia w Kielcach, są bardzo ważnym 

probierzem i widocznym znakiem, że to nie są tylko puste, wielkie słowa 

o przyjaźni, tylko że ta społeczność decyduje się na gest, który będzie służył 

dalszej współpracy, będzie służył budowaniu relacji nie tylko pomiędzy 
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Winnicą a Kielcami ale relacji pomiędzy Polską i Ukrainą. Za ten widoczny 

gest, bardzo serdecznie, jako społeczność akademicka dziękujemy. To była 

dobra decyzja. Gdyby ktoś z państwa radnych pytał o to, czy naprawdę dobra, to 

proszę popatrzeć na twarze tych młodych ludzi, one dzisiaj wyrażały naprawdę 

wielką radość z racji tego, że będzie im dane studiować w Kielcach i będą mogli 

liczyć na wsparcie ze strony Miasta. Proszę powiedzieć, że warto było. To co się 

stanie za lat trzy, za  lat cztery, za lat pięć, jeszcze bardziej będzie świadczyć 

o tym, że warto było. Otrzymali dzisiaj w podarunku czekoladę, jak ma być 

słodko to pewnie jest to czekolada mleczna, nie gorzka. Powiem wam, moi 

drodzy przyjaciele, że nic tak nie smakuje, jak człowiek wyjedzie gdzieś za 

granicę, jak czekolada z jego ojczystego kraju. Z jego rodzinnego miasta to już 

chyba… nie wyobrażam sobie jak może smakować, bo po prostu w Kielcach 

nigdy nie produkowano czekolady wtedy, kiedy ja byłem poza graniami kraju. 

Proszę mi wierzyć, że przychodzi taki czas, bo do was mówię drodzy młodzi 

przyjaciele, żebyście przez najbliższe kilka lat potraktowali Kielce jako swoje 

miejsce na ziemi, jako swój dom. Żeby był czas na naukę, żeby był czas na 

przyjaźnie, kto wie może i na miłości, żeby te wszystkie dobre doświadczenia, 

jakie wyniesiecie z Kielc, niezależnie od tego, czy może ktoś z was zostanie 

w Kielcach, czy w Polsce, czy może będą podróżować po świecie , Europie, czy 

w większości wrócą do swojego rodzinnego kraju, to jest bardzo dobre 

doświadczenie po to, żeby budować relacje nie oparte na zmarszczonych 

brwiach i strachu, tylko na partnerstwie, na przyjaźni. Takie relacje, które są 

relacjami budującymi, a nie niszczącymi. Mówię to bardzo świadomie 

w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie. Te postawy, które 

były naszym narodowym doświadczeniem, które doprowadziły do transformacji 

politycznej, transformacji ekonomicznej, takie życzenie wyrażam w imieniu 

pewnie wszystkich zgromadzonych, żeby to było doświadczenie również 

Narodu Ukraińskiego dla pożytku i Polski i Ukrainy i całej Europy.  

 

Pan Jan Glinczewski dyrektor Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej 

w Winnicy, honorowy Prezes Konfederacji Polaków Podola 

Chciałbym, przede wszystkim podziękować serdecznie wszystkim Radnym. 

Chciałbym podziękować za to wsparcie, nieustające wsparcie, nie tylko dla 

Polaków mieszkających w Winnicy, ale dla wszystkich mieszkańców Winnicy. 

To bardzo wielka sprawa, bo dzisiaj elita ukraińska w szerokim znaczeniu tego 

słowa praktycznie nie istnieje. Bardzo dobrze robicie, że ta pomoc jest 

konkretna, przede wszystkim w wychowaniu przyszłej elity ukraińskiej. 

Bezpośrednia, finansowa pomoc na Ukrainie w dniu dzisiejszym jest bez sensu, 

bo w dzisiejszych czasach zostałaby rozkradziona. Pomoc, która służy 

przyszłości Ukrainy, jest bezcenna. Mam nadzieję, że dzisiaj absolwenci szkół 

winnickich będą jednym z zalążków przyszłej elity ukraińskiej, które z czasem 

będą rządziły na Ukrainie. Że w Ukrainie nastąpią normy i życie europejskie. Co 

się tyczy naszej Konfederacji Polaków Podola, to przede wszystkim 
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niezmiernie, zawsze będziemy wdzięczni za nieustającą, konkretną pomoc dla 

Polaków Podola. Za organizację Letniej Szkoły, za przyjęcie naszego chóru 

„Kwiat Podola”, który corocznie występuje w Kielcach, w tym roku na 

Europeadzie. Dziękujemy za te wszystkie bezcenne dary od Wydziału Oświaty 

Miasta Kielce, który przekazuje nam podręczniki. Nasza szkoła się rozwija. 

Obecnie w szkole jest pięć grup. Szkoła Nr 27, której dyrektorzy są na tej sali, 

udostępniła nam pomieszczenia do nauki. W każdej z siedmiu grup jest średnio 

pięćdziesiąt osób. W niektórych grupach jest ponad siedemdziesiąt osób. 

Jesteśmy jedyną Szkołą Polską na Ukrainie, w której przedmiotem nauczania 

jest historia Polski. Mamy nadzieję, że takiej samej historii, prawdziwej historii 

zaczną uczyć w szkołach ukraińskich. Przestaną mówić o starszym bracie, który 

uratował od polskiego ucisku. Oczywiście pomoc, którą Rada Miasta udzieliła 

wszystkim mieszkańcom Winnicy, nie tylko Polakom, choć połowa studentów 

otrzymujących stypendia mają Kartę Polaka, przede wszystkim powinna 

posłużyć też, powinna być sygnałem dla Rady Miasta Winnicy, żeby w Winnicy 

rozpocząć stosowanie europejskich norm. Aby zacząć od oświaty. Wiele razy 

Prezydent Wojciech Lubawski, Przewodniczący Tomasz Bogucki, Konsulat 

Generalny w Winnicy prosili o przekazanie pomieszczeń dla Polskiej Szkoły. 

Żeby ta szkoła miała takie same prawa, zgodnie z normami europejskimi, bo 

nasza szkoła to szkoła społeczna, której rozwój zawdzięczamy przede 

wszystkim waszym wysiłkom. Wiemy, że państwo mają już ostatnią sesję przed 

następną kadencją, ale my Polacy w Winnicy nie chcemy rotacji w mieście 

Kielce. Tyle ile nam pomagacie, to chyba nie jest możliwe by ktoś mógł pomóc 

więcej. W wyborach, które nastąpią 16 listopada, życzę państwu całkowitego 

zwycięstwa, żebyśmy wszyscy spotkali się w tym samym składzie w tej sali. 

Dziękuję państwu. 

 

Pani Julia Skomarovska studentka II roku dziennikarstwa na 

Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, przedstawicielka 

stypendystów Miasta Kielce 

Chciałabym podziękować. Dla nas, studentów z Winnicy to jest nie tylko 

pomoc, ale również bodziec do późniejszych osiągnięć w nauce. Czasami 

dzwonię do swoich kolegów, którzy studiują w Krakowie, Lublinie, i pytam 

„Jak tam” w nadziei, że usłyszę że komuś jest tak dobrze jak mnie, ale niestety 

różnie odpowiada. Każdy jest z czegoś niezadowolony, że miasto jest za duże, 

że jak potrzebuje pomocy, to nikt mu nie pomaga, że za mało pieniędzy. Ja 

słucham i się cieszę, bo ja mieszkam w takim małym, ale pięknym miejscu, 

które jest moim drugim domem. Kielce są moim drugim domem. Wokół mnie są 

dobrzy i mili ludzie. Tak naprawdę jest nam bardzo przyjemnie, że Polska tak 

nas gości. W imieniu  wszystkich studentów z Winnicy, oraz ich rodziców, 

chciałabym jeszcze raz podziękować. Jest to dla nas ogromne wsparcie 

materialne. To stypendium, w wysokości 500 zł, to jest tak naprawdę zarobek 
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mojej mamy za półtora miesiąca. Więc państwo rozumieją jaka to jest ogromna 

pomoc. Bardzo dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki ogłosił 

pięciominutową przerwę.  

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

wznowił obrady. 

 

Do pkt 3. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Panie i panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 

uzgodniony w dniu 29 października 2014 roku porządek obrada także projekty 

uchwał, będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym. 

Informuję Wysoką Radę, że w czasie między posiedzeniem Konwentu Rady 

Miasta, a dzisiejszym dniem pan Prezydent wniósł następujące wnioski: 

 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026; 

 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce 

na 2014 rok; 

 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 2 do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce 

na 2014 rok. 

Ponadto wprowadzenie do porządku obrad „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Mieście Kielce za rok szkolny 2013/2014”. 

 

Czy do porządku obrad są jakieś wnioski z sali? Nie widzę. 

Poddaję pod głosowanie przedstawione wnioski o wprowadzenie zmian 

w porządku obrad: 

 

I. 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   – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 
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II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 1 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Kielce na 2014 rok: 

Za   – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

III. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Kielce na 2014 rok: 

Za   – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

IV. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad „Informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kielce za rok szkolny 

2013/2014”: 

Za   – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

Głosowanie porządku obrad, uwzględniającego powyższe zmiany. 

Za   – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta przyjęła porządek obrad. 

 

Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Uroczyste wręczenie decyzji Prezydenta Miasta Kielce przyznających 

stypendia studentom z Winnicy. 

3. Omówienie porządku obrad. 

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

2 października 2014r. 

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce: 

 o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2014roku, 

 o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za 

I półrocze 2014 roku, 
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  o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 roku 

przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład 

opieki zdrowotnej. 

8. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXV/423/2004 Rady Miejskiej 

w Kielcach z dnia 11marca 2004r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami Miasta Kielce, za I półrocze 2014 roku. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kielce za rok 

szkolny 2013/2014 

10. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok; (z 2 autopoprawkami) 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, 

terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia 

poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień 

z opłaty targowej; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 

dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce; 

7) zmieniająca 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”; 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania obiektami 

stanowiącymi mienie komunalne administrowanymi przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach; 

9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego 

oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia mowy dzierżawy; 

10) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Będzińskiej 

w Kielcach; 

11) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Prostej 

w Kielcach; 

12) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Łanowej 

w Kielcach; 

13) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Podklasztornej 

w Kielcach; 
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14) zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1125/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 

24 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 

w Kielcach przy ulicy Zalesie (działka nr 1074); 

15) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy Chałubińskiego (dz. nr 1814/18); 

16) w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy Alei Na Stadion (dz. nr 60/95, 

dz. nr 60/96); 

17) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Podklasztornej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy; 

18) w sprawie wydzierżawienia zabudowanego gruntu położonego 

w Kielcach przy ul. Żelaznej oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

19) w sprawie uchwalenia zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce. 

11. Interpelacje i zapytania Radnych.  

12. Sprawy różne i wolne wnioski.  

13. Zamknięcie obrad. 

 

Do pkt 4. 

 

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

Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 2 października 2014 r. 

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

uwag do tego protokołu. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

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

Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 2 października 2014 r. 

 

Do pkt 5. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Informuję Wysoką Radę, że na mój adres, Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Kielcach przesłał zawiadomienie o rozprawie w sprawie ze skargi Stanisława 

Rupniewskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 
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20 sierpnia 2014 roku w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, rozprawa 

odbędzie się 26 listopada 2014 roku. 

W imieniu organizatorów zapraszam do wzięcia udziału w uroczystościach 

państwowych w dniu 11 listopada bieżącego roku. W tym kontekście proszę 

o wystawienie Pocztu Sztandarowego Rady Miasta przez naszych radnych. 

Interpelacje między sesjami złożyli Radni:  

 Agata Wojda, 

 Joanna Winiarska, 

 Wiesław Koza. 

 

Do pkt 6.  

 

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski 

 

„INFORMACJA 

o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce 

(od 2 października 2014 r. do 6 listopada 2014 r.) 

 

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

2 października 2014 r. wydałem: 

 

I. 47 zarządzeń dotyczących: 

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

rok – 
Nr 357/2014,  Nr 363/2014, Nr 376/2014,  Nr 386/2014, Nr 397/2014

, 

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów 

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 rok – 
Nr 355/2014, Nr 358/2014, Nr 364/2014, Nr 377/2014, Nr 387/2014, Nr 398/2014

, 

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

Kielce – 
Nr 382/2014

, 

4. przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów dla absolwentów 

szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie na miesiące 

październik - grudzień w roku akademickim 2014/2015 – 
Nr 390/2014

, 

5. odstąpienia od pobierania opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej 

Rodziny – 
Nr 383/2014

, 

6. przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2014 r. – 
Nr 362/2014

, 

7. powierzenia wykonania zadań własnych Gminy Kielce Rejonowemu 

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

– 
Nr 373/2014

, 
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8. ustalenia zasad wykonywania i rozliczania zadań powierzonych 

Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni i Usług Komunalnych Spółka 

z o.o. w Kielcach – 
Nr 380/2014

, 

9. wyrażenia zgody na wystąpienie o decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej przez Miejski Zarząd Dróg – 
Nr 388/2014

, 

10. ustalenia zasad opracowywania umów cywilno-prawnych w Urzędzie 

Miasta Kielce – 
Nr 356/2014

, 

11. zakwalifikowania składnika majątku ruchomego należącego do Miasta 

Kielce – 
Nr 391/2014

, 

12. zakwalifikowania i zagospodarowania części składnika majątku 

ruchomego należącego do Miasta Kielce – 
Nr 399/2014

, 

13. powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 
Nr 371/2014, Nr 372/2014, 

Nr 375/2014
,  

14. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola 

Samorządowego nr 21 w Kielcach – 
Nr 392/2014

, 

15. zmiany zarządzeń: 

a) w sprawie określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 

2015 r. dla Miasta Kielce – 
Nr 396/2014

, 

b) w sprawie kontroli i obiegu dowodów księgowych w Urzędzie 

Miasta Kielce – 
Nr 395/2014

, 

c) w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie 

Programu szczepień przeciw grypie na lata 2013-2016 – 
Nr 400/2014

, 

d) w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie 

Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 

– 
Nr 401/2014

, 

16. wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali 

przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne – 
Nr 370/2014

, 

17. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 

zarządzania nieruchomości lokalowej, położonej w Kielcach przy ulicy: 

a) Zagórskiej 13, oznaczonej numerem 3 – 
Nr 365/2014

, 

b) Barwinek 24, oznaczonej numerem 28 – 
Nr 366/2014

, 

c) Połowniaka 13,oznaczonej numerem 2 – 
Nr 367/2014

, 

d) Massalskiego 20, oznaczonej numerem 8 – 
Nr 368/2014

, 

e) Wojska Polskiego 256, oznaczonej numerem 12 – 
Nr 369/2014

, 

18. nieodpłatnego przedterminowego rozwiązania umów użytkowania 

wieczystego gruntu położonego w Kielcach przy ul. R. Mielczarskiego – 
Nr 389/2014

, 

19. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Rakowskiej – 
Nr 359/2014

, 

b) Grunwaldzkiej – 
Nr 360/2014

, 

c) Warszawskiej – 
Nr 361/2014

, 

d) Pomorskiej – 
Nr 381/2014

,  
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e) Fosforytowej – 
Nr 384/2014

, 

f) Brzozowej – 
Nr 385/2014

, 

20. wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz 

w Obicach gmina Chmielnik – 
Nr 394/2014

, 

21. nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania 

wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych 

w Kielcach przy ulicy Skrzetlewskiej – 
Nr 374/2014

, 

22. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 

ulicy Alabastrowej – 
Nr 378/2014, Nr 379/2014

, 

23. nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowych lub ich 

części, położonych w budynku Os. Na Stoku 63 A: lokalu użytkowego 

nr 8, udziału 2/14 części w prawie własności lokalu użytkowego nr 4 

oraz udziału 264/10000 części w prawie własności lokalu użytkowego 

nr 14 – 
Nr 393/2014

, 

II. 9 decyzji i 13 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 

odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 19 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce.” 

 

Od pkt. 7 do pkt. 9 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Kolejne trzy punkty porządku obrad: 

(pkt. 7) Informacja Prezydenta Miasta Kielce: 

 o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2014roku, 

 o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za 

I półrocze 2014 roku, 

  o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 roku 

przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład 

opieki zdrowotnej. 

(pkt. 8) Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXV/423/2004 Rady Miejskiej 

w Kielcach z dnia 11marca 2004r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami Miasta Kielce, za I półrocze 2014 roku. 

(pkt. 9) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kielce za 

rok szkolny 2013/2014. 

były zamieszczone w odpowiednim czasie na stronie internetowej Rady Miasta. 

Większość z nich jest nieaktualna, jeśli chodzi o wykonanie pierwszego 

półrocza, bo dotyczy to stanu na dzień 30 czerwca. Jeśli ktoś ma pytania do tych 

sprawozdań, lub wątpliwości proszę o zabranie głosu.  

Nikt nie chce zabrać głosu.  
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Pkt. 10.1 i 10.2 

 

Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak zarekomendowała następujące 

projekty uchwał: 

 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

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

 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok; (z 2 autopoprawkami). 

Projekt łącznie zwiększa plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 945.693 zł i na 

kwotę tego zwiększenia składają się propozycje zmian polegających na: 

 zwiększeniu planu dochodów bieżących o 543.289 zł oraz 

 zwiększenia planu dochodów majątkowych o 402.404 zł. 

Propozycja dotyczy również zwiększenia planu wydatków budżetu, łącznie 

o kwotę 945693 zł, na kwotę tego zwiększenia składają się propozycje: 

 zwiększenia planu wydatków bieżących o 327.989 zł oraz 

 zwiększenie planu wydatków majątkowych o 617.704 zł. 

Projekt zmian budżetu na 2014 rok zawiera również propozycje zmian 

w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2014 roku, propozycje zmian 

w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 

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

rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i zmian w dotacjach 

podmiotowych i celowych. 

Tak wpływają propozycje ujęte w projekcie zmiany budżetu miasta na 2014 rok.  

Pierwsza autopoprawka ma w zasadzie związek z propozycją przekazania 

100.000 zł na konkurs dla podmiotów działalności pożytku publicznego w celu 

wyłonienia takiego podmiotu, który by się podjął organizacji i całego procesu 

związanego z zakupem za kwotę 100.000 zł wyposażenia potrzebnego dla 

szpitala w naszym partnerskim mieście Winnicy. Druga autopoprawka koryguje 

błędny zapis. 

Jeżeli chodzi o propozycje ujęte w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią 

Prognozę Finansową na lata 2014-2026, ma to związek z propozycjami ujętymi 

w uchwale zmieniającej budżet na 2014 rok, ponieważ zawiera on zmiany 

w przedsięwzięciach, które są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zatem 

ustawowo potrzebne jest również uchwalenie i zgoda Rady Miasta na 

przeprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta pan Stanisław 

Rupniewski 

Mam trzy techniczne pytania, w zasadzie dwa pytania i drobną uwagę. Czytając, 

jak zwykle uważnie, projekt zmian w budżecie i uzasadnienie, zauważyłem, na 

stronie 10, pewną nieścisłość, trudno to zakwalifikować jako błąd pisarski. Jest 

tytuł „Budowa ulicy Prostej w Kielcach (odcinek od ulicy Cedzyńskiej do ulicy 
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Zagnańskiej). Należy to zmienić na ulicę Zagórską. Ulica Zagnańska leży 

w zupełnie innej części miasta. 

Na stronie 16 mamy mowę o wydatkach bieżących realizowanych przez 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, na dotację podmiotową dla Muzeum 

Zabawy i Zabawek, dotyczącą organizacji Europejskiego Festiwalu miłośników 

Kultury Ludowej, czyli imprezę, która się już odbyła, oraz dotację podmiotową 

dla Domu Środowisk Twórczych na organizację Sylwestra pod Gwiazdami, 

czyli imprezę, która się odbędzie. Mam pytanie, czy ja dobrze rozumiem, ta 

dotacja podmiotowa dla Muzeum Zabawy i Zabawek, to są dodatkowe środki na 

ten Festiwal? Ile nas kosztował? 

 

Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak 
To nie są dodatkowe środki. Są dodatkowe w tym sensie, że rzeczywiście 

nieplanowane w Muzeum Zabawy i Zabawek. Natomiast jest to uregulowanie 

zobowiązań, które zostały zaciągnięte w trakcie tej imprezy, a jeszcze nie 

zostały zapłacone. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta pan Stanisław 

Rupniewski 

Na stronie 17, jest zapis „brakujące środki w wysokości 211.000 zł proponuje 

się pozyskać przez zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup 

usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych.” Mam pytanie, nie ma ty rozbicia kwot na te trzy tytuły, 

rozumie, że można z usług zrezygnować, ze szkolenia pracowników ostatecznie 

też, ale czy zmniejszenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

nie narusza nabytych praw pracowniczych? 

 

Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak 
Jak w każdej firmie, jak się planuje kwotę, którą się odpisuje na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych, zawsze bierze się pod uwagę planowane 

średnie zatrudnienie roczne oraz wynagrodzenie, które jest określone w ustawie 

z trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok, na który nalicza się Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ta kwota nigdy nie jest ścisła, bo nie da się 

przewidzieć dokładnie chociażby zatrudnienia. W związku z tym, są to 

oszczędności na tej kwocie, która została zaplanowana i musi być odpisana. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

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

(pkt. 10.1): 
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Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1199/2014 z dnia 6 listopada 

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 (z 2 autopoprawkami); (pkt. 10.2): 

 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1200/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok. 

 

Pkt. 10.3 

 

Dyrektor Wydziału Podatków pani Dorota Polak zarekomendowała projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, 

terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru 

opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej. 

Projekt zawiera trzy zmiany. Pierwsza poszerza listę targowisk należących do 

pierwszej strefy opłaty targowej o wydzielony obszar targowiska pomiędzy 

pasem drogowym ulicy Wróblewskiego a budynkiem Willi Magnat. Poboru 

będzie dokonywało Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych. 

Kolejna zmiana dotyczy usunięcia z wykazu pierwszej strefy zorganizowanego 

obszaru targowiska przy Placu Wolności, ze względu na zakaz handlu na tym 

terenie. Trzecia zmiana to zmiana inkasenta na pozostałym obszarze 

w granicach administracyjnych miasta Kielce wyznaczając na inkasenta Miejski 

Zarząd Dróg. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1201/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, 



 16 

terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru 

opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej. 

 

Pkt. 10.4 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala 

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 

W związku z tym, że mamy nadwyżkę pieniędzy, które są z tak zwanego 

„korkowego”, czyli od sprzedaży napojów alkoholowych, wnioskujemy 

o zmianę w uchwale i zasilenie kwotą wymienioną w uchwale Świętokrzyskiego 

Centrum Profilaktyki Uniezależnień oraz Gminnej Komisji. Proszę o akceptację 

wysokości kwoty oraz propozycji podziału środków na cztery wymienione 

działy. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1202/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2014. 

 

Pkt. 10.5 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala 

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zasad wynagradzania dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. 

Projekt zmienia zapisy uchwały z uwagi na to, że w myśl przepisów ustawy 

o wynagradzaniu osób kierujących między innymi Ośrodkiem Terapii 

Uzależnienia i Współuzależnień należy dokonać zmiany i wykreślić z uchwały 

prawa do nagrody jubileuszowej. Pozostałe kwestie pozostają bez zmian. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1203/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 

dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Pkt. 10.6 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala 

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce. 

W myśl podjętej uchwały, jeśli są zmiany w adresach lub funkcjonowaniu aptek, 

jesteśmy zobowiązani do korekty, również w tej uchwale. Znika apteka przy 

ulicy Warszawskiej 9/11, w jej miejsce będzie apteka Cefarm Lublin na 

ul. Seminaryjskiej. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1204/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce. 

 

Pkt. 10.7 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala 

zarekomendował projekt 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”. 

Zmiana wynika z faktu, iż obecnie w obiektach sportowych, które są zarządzane 

przez MOSiR niezbędne jest wprowadzenie uregulowania pozwalającego na 

zarządzanie tymi obiektami przez MOSiR w imieniu Gminy Kielce. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1205/2014 z dnia 6 listopada 

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”. 

 

Pkt. 10.8 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala 

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne administrowanymi 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. 

Uchwała z 2009 roku o gospodarowaniu obiektami stanowiącymi mienie 

komunalne pozwala na zarządzanie, wydzierżawienie i właściwe utrzymywanie 

obiektów, dlatego naszą propozycją jest bardziej praktyczne zarządzanie 

obiektami, wydzierżawieniem ich na cele dotyczące na przykład ustawienie 

automatów do sprzedaży napojów, ustawienie anten lub na cele przesyłowe, 

światłowody, gazociągi etc. Zmiany w uchwale pozwolą dyrektorowi MOSiR na 

łatwiejsze i bardziej praktyczne zarządzanie obiektami, które są w jego gestii. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1206/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania obiektami 

stanowiącymi mienie komunalne administrowanymi przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Kielcach 

 

Pkt. od 10.9 do 10.18 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Uchwały dotyczące nieruchomości, wzorem poprzednich sesji będziemy 

procedować w ten sposób, że jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to przegłosujemy 

następujące uchwały: 

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego oraz 

odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia mowy dzierżawy; 

(pkt. 10.9) 
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 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Będzińskiej 

w Kielcach; (pkt. 10.10) 

 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Prostej w Kielcach; 

(pkt. 10.11) 

 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Łanowej 

w Kielcach; (pkt. 10.12) 

 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Podklasztornej 

w Kielcach; (pkt. 10.13) 

 zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1125/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 

24 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach 

przy ulicy Zalesie (działka nr 1074); (pkt. 10.14) 

 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 

ulicy Chałubińskiego (dz. nr 1814/18); (pkt. 10.15) 

 w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy Alei Na Stadion (dz. nr 60/95, 

dz. nr 60/96); (pkt. 10.16) 

 w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Podklasztornej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy; (pkt. 10.17) 

 w sprawie wydzierżawienia zabudowanego gruntu położonego 

w Kielcach przy ul. Żelaznej oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (pkt. 10.18) 

Jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać dokładniejsze informacje lub zadać pytanie, 

proszę o zabranie głosu. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie lokalu użytkowego oraz odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia mowy dzierżawy (pkt. 10.9): 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1207/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego 

oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia mowy dzierżawy. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej 

przy ul. Będzińskiej w Kielcach. (pkt. 10.10) 
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Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1208/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Będzińskiej 

w Kielcach. 

 

III. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej 

przy ul. Prostej w Kielcach. (pkt. 10.11) 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1209/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Prostej 

w Kielcach. 

 

IV. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej 

przy ul. Łanowej w Kielcach. (pkt. 10.12) 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1210/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Łanowej 

w Kielcach. 

 

V. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej 

przy ul. Podklasztornej w Kielcach. (pkt. 10.13) 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1211/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Podklasztornej 

w Kielcach. 

 

VI. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIV/1125/2014 

Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Zalesie (działka nr 1074). (pkt. 10.14) 
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Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1212/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku zmieniającą uchwałę Nr LXIV/1125/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 

24 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Zalesie (działka nr 1074). 

 

VII. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

położonej w Kielcach przy ulicy Chałubińskiego (dz. nr 1814/18). (pkt. 10.15) 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1213/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy Chałubińskiego (dz. nr 1814/18). 

 

VIII. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce 

darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy Alei Na Stadion 

(dz. nr 60/95, dz. nr 60/96). (pkt. 10.16) 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1214/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy Alei Na Stadion (dz. nr 60/95, 

dz. nr 60/96). 

 

IX. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Podklasztornej oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (pkt. 10.17) 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1215/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Podklasztornej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 
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X. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanego 

gruntu położonego w Kielcach przy ul. Żelaznej oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (pkt. 10.18) 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1216/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku w sprawie wydzierżawienia zabudowanego gruntu położonego 

w Kielcach przy ul. Żelaznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Pkt. 10.19 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Podobnie jak w poprzednich przypadkach jeżeli ktoś chce zabrać głos w sprawie 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce, proszę o zabranie 

głosu. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXVII/1217/2014 z dnia 6 listopada 

2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce. 

 

Do pkt. 11 
 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Do pkt. 12 
 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Władysław Burzawa 

Chciałem podziękować wszystkim za te cztery lata, męczyliśmy się razem. Czy 

mamy jeszcze jedną sesję? 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Tak. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Władysław Burzawa 

Ale ja już dziękuję. Życzę wszystkim, abyśmy się znowu spotkali, bo naprawdę 

dobrze nam się współpracowało. 

 

Radny Robert Siejka 

Nie będę się jeszcze żegnał, natomiast chciałem się pożalić. Na ostatniej sesji 

złożyłem zapytanie do pana Prezydenta, na które nie otrzymałem odpowiedzi. 

Zgodnie ze statutem powinienem taką odpowiedź na zapytanie otrzymać. 

Apeluję do pana Przewodniczącego, aby zgodnie z tym statutem wymusił na 

panu Prezydencie odpowiedź. Tak na marginesie, panie Prezydencie, nie wiem 

czego tu się obawiać, przecież wystarczy, że się pan dyrektor mijał z prawdą, 

jeśli pan nie chce powiedzieć, że kłamał i sprawa będzie zamknięta. 

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Przepraszam że tak na koniec nie będzie miłe to co powiem. Jestem z natury 

koleżeńska, natomiast też mam poczucie wewnętrznej sprawiedliwości 

i uczciwości. Rozumiem, że o obecności na sesji świadczy sama obecność a nie 

włożona karta do terminala? W związku z tym proszę, żeby obecność pana 

Borowca na dzisiejszej sesji liczyć do momentu, kiedy oddawał głos, a nie do 

końca, kiedy była włożona karta. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Na pewno tak będzie, dlatego, że ja nie wiem kiedy kto wyjął kartę, kiedy kto 

włożył, tego nie jestem w stanie sprawdzić. Natomiast zawsze obecność na sesji 

jest liczona w momencie, kiedy ktoś przestał głosować. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Renata Wicha 

Ja nie wiem, czy 13 listopada na sesji będą obecni wszyscy dyrektorzy? 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Będą. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Renata Wicha 

To się pospieszyłam. Chciałam serdecznie podziękować za współpracę, a przede 

wszystkim podziękować za to, że nie musiałam tak wielu interpelacji pisać, bo 

udało się sprawy załatwić. Również dziękuję wszystkim, którzy obsługiwali nas 

jako Radnych. Też profesjonalna pomoc zawsze była, zawsze mogliśmy liczyć 

na pomoc. 
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Przypominam, że następna sesja, ostatnia, podsumowująca pracę Rady odbędzie 

się 13 listopada o godzinie 16.00. 

Przypominam, że każdy Radny jest związany umową użytkowania laptopa i ten 

laptop powinien być zwrócony do Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu 

Miasta. 

 

Do pkt. 13 
 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 67 sesję Rady Miasta Kielce 

w dniu 6 listopada 2014 roku. 

 

 

Protokołował 

 

Zbigniew Brelski 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Tomasz Bogucki 

 


