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Protokół Nr XXXV/2012 
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 30 października 2012 roku, w godz. 16.00 – 16.10, 
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 

 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. 

Nieobecni: Radna Renata Wicha. 

 

 

Do pkt. 1 
 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  
Otwieram XXXV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 30 października 2012 roku, 

zwołaną w trybie nadzwyczajnym, to znaczy w trybie Art. 20, ust. 3 ustawy 

o samorządzie gminnym, to jest na wniosek Prezydenta Miasta Kielce, który 

wpłynął do Biura Rady Miasta w dniu 25 października 2012 roku.  

Witam Panie i Panów Radnych, Prezydenta Miasta, jego Zastępców, pana 

Sekretarza Miasta, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta oraz szefów 

jednostek organizacyjnych Miasta. Witam też panie i panów dziennikarzy 

naszych lokalnych mediów.  

Zgodnie z listą obecności stwierdzam, że quorum zostało osiągnięte. Tym 

samym stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji oraz zdolność Rady do 

podejmowania uchwał.  

 

 

Do pkt. 2 
 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  
Zgodnie z wnioskiem pana Prezydenta, porządek obrad w dniu dzisiejszym 

przedstawia się następująco: 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały: 

1) w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

4. Zamknięcie obrad. 
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Do pkt. 3 
 
Sekretarz Miasta pan Janusz Koza zarekomendował projekt uchwały 

w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Zgodnie z wymogiem ustawowym, rady powiatu i gmin mają obowiązek, do 

1 listopada bieżącego roku, dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich numerów jak również liczby Radnych. W związku z tym 

przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Kielce na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Miasto Kielce zostaje podzielone 

na pięć okręgów pięciomandatowych, czyli utrzymujemy status quo uchwały 

obecnie obowiązującej. Załącznik do uchwały ma niewiele zmian, które 

polegają na aktualizacji nazewnictwa ulic i placów, wynikające z przyjęcia 

przez Radę uchwał dotyczących nazewnictwa placów i ulic w naszym Mieście.  

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta pani Alicja 

Obara 
Ponieważ na poprzedniej sesji przedstawiał pan wizję, że w jednym z okręgów 

może się okazać, że w jednym będzie musiało być sześć mandatów, a w okręgu 

numer I (centrum), być może cztery. W takim razie, przy takich prognozach, 

dlaczego nie dokonano poszerzenia okręgu numer I, mimo że tak proponowali 

Radni, powiedzmy „dla bezpieczeństwa”? 

 

Sekretarz Miasta pan Janusz Koza 
Nie dokonywaliśmy zmian żadnych granic w żadnym okręgu z tego względu, że 

znaczna część Radnych, na poprzedniej sesji dotyczącej tej sprawy, 

zakwestionowała dane wynikające z analizy jaką przeprowadziliśmy 

i przedstawiliśmy państwu. W związku z tym, na dzień dzisiejszy, o czym 

również informowałem, nie zachodzi konieczność zmiany granic okręgów 

w naszym mieście, oczywiście nie biorąc pod uwagę danych, wynikających 

z naszej analizy. Dlatego przedstawiam projekt uchwały, natomiast jak będzie 

wyglądał stan faktyczny w 2014 roku? Zobaczymy. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXV/640/2012 z dnia 

30 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym. 

 

Do pkt. 16 
 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 35 sesję Rady Miasta Kielce 

w dniu 30 października 2012 roku. 

 

 

Protokołował 

 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Tomasz Bogucki 
 

 


