
1 

 

Protokół Nr XXXVII/2012 

z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 6 grudnia 2012 roku, w godz. 8.00 – 11.00 

w sali obrad Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, 

Rynek 1 

 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 Radnych. Wszyscy 

obecni. 

 

Do pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Otwieram XXXVII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 6 grudnia 2012 roku. 

Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana 

Sekretarza, Panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta  

i szefów podległych Miastu jednostek. 

Witam również na naszej sesji Pana Krzysztofa Słonia Senatora RP. 

Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację  

z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  

Szanowni Państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym 

liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 

obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 

Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  

 W historii naszego samorządu chyba nie było takiej sesji, która by się 

odbywała w dniu Świętego Mikołaja. Jest to pierwsze takie wydarzenie 

i w związku z tym poprosiliśmy, aby nas Święty Mikołaj odwiedził, jak mu 

otworzycie drzwi, to może już tam czeka i wejdzie. 

 

Święty Mikołaj 

Witam wszystkich. Panie Przewodniczący, komu rózgę? Czy tu są same 

grzeczne dzieci? 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Sami dobrzy ludzie tutaj są.  
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Święty Mikołaj 

Jak sami dobrzy ludzie są tutaj, to ja dla nich mam niespodzianki. Otworzę mój 

worek prezentów i każdy otrzyma ciastko z wróżbą na cały przyszły rok. 

Mikołaj w sobotę takie ciastko dostał, puścił totolotka i miał trójkę w minilotku, 

18,80 zł wygrałem. (Święty Mikołaj rozdał prezenty wszystkim obecnym na 

sali).  

 

Do pkt. 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

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

uzgodniony w dniu 28 listopada 2012 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 do porządku obrad dzisiejszej sesji: 

1. autopoprawki nr 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok, 

2. autopoprawki nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok, 

3. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018, 

4. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie likwidacji samorządowego 

zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Robót Drogowych”, 

5. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności, 

6. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie sposobu obliczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 

mieszanych, 

7. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

8. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Kielce, 

9. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych, 
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10. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyboru metody obliczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 

nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 

11. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju 

dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości 

cen za te usługi, 

12. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

terminach i miejscu składania deklaracji, 

13. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

 

Wnoszę także o wprowadzenie do porządku obrad projektu Rezolucji Rady 

Miasta Kielce w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej 

Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku 

o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 

ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 

Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce – zdjęcie zostało uzgodnione  

z Panem Prezydentem. 

Informuje Wysoką Radę, że na wniosek wszystkich Klubów Radnych 

wycofuję z porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zasad przyznawania diet dla Radnych Rady Miasta Kielce. 

Czy są inne wnioski dotyczące dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę. 

Poddaję więc pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian 

w porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 

I. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla Radnych Rady 

Miasta Kielce 

 

Głosowanie: 
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Za   – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały. 

 

II. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniająca 

uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały. 

 

III. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 1 do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Kielce na 2012 rok 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

IV. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Kielce na 2012 rok 
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Głosowanie: 

 

Za   – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

V. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

VI. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod 

nazwą „Zakład Robót Drogowych”. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 18 

Przeciw   – 2 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 
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VII. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

VIII. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

IX. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 24 

Przeciw   – brak 

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

obrad. 

 

X. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Kielce. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

XI. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

XII. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 22 
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Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

XIII. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych 

przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich 

zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

XIV. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania 

deklaracji. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

XV. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 
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usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

XVI. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Rezolucji Rady Miasta 

Kielce w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej 

Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego 

wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 25 

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: 

Za   – 21 

Przeciw   – brak 
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Wstrzymało się  – brak 

 

Sesja realizowana była wg poniższego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 8 

listopada 2012r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miasta Kielce w celu 

dokonania oceny funkcjonowania i wpływu monitoringu na 

bezpieczeństwo mieszkańców; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012-2018 z autopoprawką;  

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2012 rok z autopoprawką nr 1 i autopoprawką nr 2, 

4) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach; 

5) w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych na lata 2013 – 2016; 

6) w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń 

meningokokowych na lata 2013 – 2016; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, 

które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, 

przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania 

planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania; 

8) w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia  

w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części 

opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy 

zastępczej; 



11 

 

10) w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

utworzonych przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 

Kielcach; 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na 

lata 2009 – 2013”; 

12) w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod 

nazwą „Zakład Robót Drogowych” z autopoprawką; 

13) zmieniająca Uchwałę Nr XVI/293/2007 Rady Miejskiej w Kielcach 

z dnia 25 października 2007r. w sprawie likwidacji zakładu 

budżetowego o nazwie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach  

i utworzenia o tej nazwie jednostki budżetowej; 

14) w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi 

przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji 

miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, ustalenia 

regulaminu przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty 

Miejskiej; 

15) w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących  

w gminnym regularnym przewozie osób; 

16) w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/152/2011 Rady Miasta 

Kielce z dnia 17 marca 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 

Kielcach przy ulicy Gomółki; 

17) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/427/2008 Rady Miejskiej  

w Kielcach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży udziału  

w nieruchomości zabudowanych położonych w Kielcach przy ulicy 

Słowackiego; 

18) w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomościach zabudowanych 

położonych w Kielcach przy ulicy Słowackiego; 

19) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Kielcach 

przy ul. Miedzianej i Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

20) w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa w formie 

darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 

Malików (dz. nr 438/1, dz. nt 439); 
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21) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach na 

obszarze projektowanego osiedla „Dąbrowa II”; 

22) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej położonej  w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego; 

23) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Kielce z autopoprawką; 

24) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych  

z autopoprawką; 

25) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych 

przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich 

zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi z autopoprawką; 

26) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kielce, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

z autopoprawką; 

27) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z autopoprawką; 

28) w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności z autopoprawką; 

29) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania 

deklaracji z autopoprawką; 

30) w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych z autopoprawką; 

31) w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych z autopoprawką; 

32) w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

z autopoprawką; 

33) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 

usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

 

7. Rezolucja Rady Miasta Kielce w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały 

Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału 
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Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

8. Interpelacje i zapytania Radnych.  

9. Sprawy różne i wolne wnioski.  

10. Zamknięcie obrad. 

 

Do pkt. 3 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

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

protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 8 listopada 2012r.. 

 

I. Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw    – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXXVI/2012 z sesji 

Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 8 listopada 2012r. 

 

Do pkt. 4 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

1. Serdeczne podziękowania dla: Joanny Winiarskiej, Wiesława Kozy  

i Tadeusza Koziora, którzy tworzyli poczet sztandarowy podczas 

uroczystości Święta Niepodległości.  

2. Interpelacje między sesjami złożyły Radne:  

 Joanna Winiarska, 

 Regina Zapała 

 

Do pkt 5 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację  

o pracach między sesjami Rady Miasta Kielce 

W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 8 

listopada 2012 r. wydałem: 
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I.   46  zarządzeń dotyczących: 
 

1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012 rok  

– 
Nr 442/2012,  Nr 455/2012,   Nr 463/2012,  Nr 483/2012 

,
  
 

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów  

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2012 rok –
 Nr 

439/2012, Nr 443/2012, Nr 456/2012, Nr 464/2012, Nr 484/2012
, 

3. opracowania projektów planów finansowych na 2013 r.
 
–

 Nr 449/2012
, 

4. udzielania zaliczek w Urzędzie Miasta Kielce –
 Nr 444/2012

, 

5. powołania Pełnomocnika do spraw Projektu „Rewitalizacja zabytkowego 

Śródmieścia Kielc-etap II ” –
  Nr 467/2012

, 

6. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania 

Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert – 
 Nr 481/2012,  Nr 

482/2012
, 

7. uchylenia zarządzenia w sprawie sprzedaży prawa własności 

nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Gomółki – 
Nr 

457/2012
, 

8. zmiany zarządzeń w sprawie: 

a) ustalenia stawek czynszu za 1 m
2 
powierzchni użytkowej lokali 

mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Kielce – 
Nr 

441/2012
, 

b) ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu 

Miasta Kielce – 
Nr 445/2012

, 

c) powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  – 
Nr 458/2012

, 

9. powołania Zespołu ds. Przygotowania Programu Zarządzania Nośnikami 

Energii – 
Nr 465/2012

, 

10. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 
Nr 461/2012

, 

11. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kielce na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach, położonej Kielcach przy ulicy: 

a) Orlej – 
Nr 468/2012

, 

b) Warszawskiej – 
Nr 469/2012

, 

c) Czarnowskiej – 
Nr 470/2012

, 

d) Ignacego Paderewskiego – 
Nr 471/2012, Nr 474/2012, Nr 477/2012, Nr 480/2012

, 

e) Panoramicznej – 
Nr 472/2012

, 
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f) Henryka Sienkiewicza – 
Nr 473/2012, Nr 475/2012

, 

g) Wspólnej – 
Nr 476/2012

, 

h) Równej – 
Nr 478/2012, Nr 479/2012

, 

12. nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 

położonego   w Kielcach Osiedle Na Stoku nr: 

a) 53/29 – 
Nr 452/2012

, 

b) 68/45 – 
Nr 453/2012

, 

c) 54/19 – 
Nr 462/2012

, 

13. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 

zarządzania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy 

ulicy: 

a) Pomorskiej – 
Nr 459/2012

, 

b) Lecha nr 3 (niewyodrębnione lokale mieszkalne Nr 1 i nr 28) – 
Nr 

460/2012
, 

14. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy 

ulicy 1 Maja – 
Nr 451/2012

, 

15. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 

Kielcach przy ulicy Hilarego Mali – 
Nr 446/2012

, 

16. wydzierżawienia nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. 

Targowej i  al. IX Wieków Kielc – 
Nr 454/2012

, 

17. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Modlińskiej – 
Nr 440/2012

, 

b) Sowiej – 
Nr 447/2012

, 

c) Piekoszowskiej – 
Nr 448/2012,  Nr 450/2012

, 
 
 

d) Stanisława Toporowskiego – 
Nr 466/2012

. 

 

II. 4 decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź odroczenia 

terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 33 projekty uchwał Rady 

Miasta Kielce. 

 

Radny Robert Siejka 

Panie Prezydencie, na ostatniej sesji Rada Miasta nie zgodziła się na realizacje 

Pańskiego pomysłu dotyczącego zakupu pozostałych udziałów w spółce Yu 

Long Constractions. Kilka dni później z kieleckich mediów dowiedzieliśmy się, 

że udał się Pan do Warszawy na spotkanie z chińskim udziałowcem , Panem 

Zengiem, i ogłosił Pan za pośrednictwem mediów, że udało się Panu nakłonić 
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go do zmiany decyzji i na odkupienie od Miasta naszych udziałów. Mam takie 

trzy pytania. Pierwsze:  chciałbym żeby Pan się z nami podzielił jakich 

argumentów Pan użył, że Pan Zeng nagle, w ciągu kilku dni zmienił stanowisko 

w tej sprawie o 180 stopni. Drugie pytanie dotyczy wypowiedzi Pana Dyrektora 

Mieczysława Pastuszko, który na ostatniej sesji Radnych przekonywał, że 

podczas ogłaszania drugiego przetargu na sprzedaż tych naszych udziałów 

Miasto będzie musiało obniżyć ich wartość o 15 %. Z Pana wypowiedzi 

medialnych wynika, że Pan Zeng odkupi te udziały po cenie wyszacowanej 

podczas pierwszego przetargu. I trzecie pytanie, dotyczące już przyszłości, 

potwierdziliśmy to już na Komisji Budżetu, dlaczego pieniądze, które Miasto 

pozyska ze sprzedaży udziałów w tej spółce nie są zapisane w projekcie budżetu 

naszego Miasta na 2013 rok? 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Jeżeli chodzi o argumenty jakich użyłem do naszego wspólnika, to 

poinformowałem go po prostu, że występuję do Sądu o likwidację tej spółki. To 

by się niestety wiązało ze stratami po obu stronach, ale w tym klimacie, który 

jest i zgodnie z zaleceniami NIK-u, jeżeli strona chińska nie chciała kupić tych 

udziałów, a ja nie mogę ich kupić, bo taka była wola Rady, to jedynym 

rozwiązaniem, które mogło satysfakcjonować Radnych i NIK, była likwidacja 

spółki. To przekonało udziałowca do tego, że jeżeli jeszcze raz złożę Mu ofertę, 

to on będzie zainteresowany kupieniem tych udziałów. Po drugie obniżenie 

wartości nie wchodzi w rachubę i wydaje mi się, że to byłoby, takie prawo 

mamy, ale byłoby nieracjonalne i Pan Zeng wie, że oferta będzie na tym samym 

poziomie, jak w pierwszym przetargu. 

Dlaczego nie jest zapisane w budżecie 2013?  Dlatego, że być może jeszcze 

w tym roku te pieniądze będą. My nie wiemy jak długo potrwa ta operacja.  

 

Do pkt 6 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 

Komisji oraz informacjami Przewodniczących tych Komisji, wszystkie projekty 

uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały opinię. 

Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania 

tych projektów, proszę aby przed głosowaniem wpisali się na listę mówców  

w odpowiednim punkcie porządku obrad.  
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Do pkt 6. 1 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Pierwszy z projektów uchwał dotyczy powołania Komisji Doraźnej Rady Miasta 

Kielce w celu dokonania oceny funkcjonowania i wpływu monitoringu na 

bezpieczeństwo mieszkańców. Przypominam Państwu, że zgodnie z treścią tej 

uchwały każdy Klub Radnych deleguje jedną osobę do tej Komisji, a więc skład 

Komisji będzie liczył 5 osób. 

Proszę o propozycje kandydatów. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus Przewodniczący Klubu Radnych PSL 

Zgłaszam kandydaturę Radnego Jerzego Pyrka. 

 

Radna Alicja Obara Przewodnicząca Klubu Radnych SLD 

Zgłaszam kandydaturę Radnego Stanisława Rupniewskiego. 

 

Radny Dariusz Kozak Przewodniczący Klubu Radnych PiS 

Zgłaszam kandydaturę Radnego Jarosława Karysia. 

 

Radny Jarosław Machnicki Przewodniczący Klubu Radnych PO 

Zgłaszam kandydaturę Radnej Joanny Winiarskiej. 

 

Radny Witold Borowiec Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie 

Samorządowe 

Zgłaszam kandydaturę Radnego Tomasza Boguckiego. 

 

Innych zgłoszeń nie było. 

 

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Bardzo proszę aby zgłoszeni wybrali osobę, która będzie Przewodniczącym tej 

Komisji. 

 

Zgłoszono kandydaturę Radnego Jerzego Pyrka, który wyraził zgodę na objęcie 

tej funkcji. 
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Innych zgłoszeń nie było. 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Wobec powyższego poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji Doraźnej Rady Miasta Kielce w celu dokonania oceny 

funkcjonowania i wpływu monitoringu na bezpieczeństwo mieszkańców. 

Komisja pracować będzie w następującym składzie: 

1. Tomasz Bogucki 

2. Jarosław Karyś 

3. Jerzy Pyrek 

4. Stanisław Rupniewski 

5. Joanna Winiarska 

Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Radnego Jerzego Pyrka. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/666/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miasta Kielce w celu 

dokonania oceny funkcjonowania i wpływu monitoringu na bezpieczeństwo 

mieszkańców. 

 

Radna Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 

Panie Przewodniczący, w związku z podjęciem przez nas tej uchwały nasunęło 

mi się pytanie i pragnę je skierować do Pana Przewodniczącego. Jakieś pół roku 

temu w wyniku kilkugodzinnej, bardzo gorącej dyskusji powołaliśmy Komisję 

Doraźną, jeśli mnie pamięć nie myli, pod Przewodnictwem Kolegi Mariusza 

Goraja. Chciałam zapytać Pana Przewodniczącego czy jakieś wnioski, wyniki 

pracy tej Komisji są Panu Przewodniczącemu znane? Bo mnie nie są znane, 

a z tego co pamiętam termin pracy Komisji upłynął. Chyba, że o czymś nie 

wiem. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Gwoli informacji, 30 czerwca, na wniosek zresztą Pana Radnego Jana Gierady, 

który przedłużył żywot tej Komisji o trzy miesiące swoim wnioskiem, ta 

Komisja z mocy tej uchwały została rozwiązana. Ja nie mam żadnej wiedzy na 

temat ani pracy tej Komisji, ani dokumentów, które ta Komisja ma.  

 

Radny Mariusz Goraj  

Ze względu na to że faktycznie Komisja upoważniła mnie do tego abym 

reprezentował głos Rady w tej sprawie i tutaj pani Przewodnicząca Grzela 

wymieniła moje nazwisko. Ja w trzech słowach powiem jaki był cel powołania 

tej Komisji i jaka była istota jej procedowania. W naszej ocenie, powołując tę 

Komisję, doszło do dosyć rażącego naruszenia pewnych koneksji pomiędzy 

jedną ze spółek miejskich i narzędziami komunikacji, którymi ona się 

posługiwała, a istotą jaką jest Rada Miasta. Dotyczyło to Wiceprzewodniczącej 

Rady i ja osobiście, zresztą nie tylko ja, czułem się zobowiązany do tego żeby 

honorować pewne opinie i pewną wolę z postponowanej na fange page-u strony 

Korony Kielce, Radnej Katarzyny Zapały. W związku z powyższym Komisja 

poddała się jej woli, co do sytuacji, i co do sposobu rozwiązania tego problemu. 

Doszło do spotkania z Prezesem tej spółki i uznaliśmy sprawę za rozwiązaną. 

Taka Komisja nie wymagała, Pani Przewodnicząca, sporządzania protokołu. 

 

Do pkt 6. 2 - 3 

 

Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekty 

uchwał: 

1. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2012-2018 z autopoprawką, 

2. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2012 rok z autopoprawkami: nr 1 i nr 2. 

Przyjęcie wnioskowanego projektu spowoduje zwiększenie planu dochodów 

budżetu Miasta o kwotę 1 121 870 zł, w tym plan dochodów bieżących o kwotę 

1 121 869 oraz plan dochodów majątkowych o 1 zł. Zwiększa się plan 

wydatków budżetu Miasta o kwotę 1 315 870 zł. W tym plan wydatków 

bieżących o kwotę 857 669 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 458 

201 zł. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 194 000 zł. 

Projekt zawiera propozycje zmian na programy i projekty roczne realizowane w 

2012 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, propozycje 
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w zadaniach rocznych w 2012 roku, oraz dokonania zmian w limitach na 

wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2012. Są tu 

również propozycje zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 

ustawami. Przyjęcie tego projektu wraz z dwoma autopoprawkami spowoduje 

to, że deficyt budżetu Miasta będzie wynosić 214 005 400 zł, a zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek 

długoterminowych w wysokości 158 551 153 zł, oraz wolnych środków 

pozostających na rachunku Miasta z lat ubiegłych w kwocie 55 454 247 zł. 

ustala sie przychody budżetu w wysokości 234 523 361 zł oraz rozchody 

w wysokości 20 517 961 zł. 

Projekt zmieniający WPF na lata 2012 – 2018 wraz z autopoprawką jest 

konsekwencją dokonanych zmian w projekcie uchwały zmieniającej budżet 

Miasta na rok 2012. Bardzo proszę o przyjęcie przedstawionych projektów 

uchwał. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/667/2012 z dnia 6 grudnia 

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012-2018. 

 

II. Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/668/2012 z dnia 6 grudnia 

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2012 rok. 
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Do pkt 6. 4 

 

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziały Edukacji, Kultury i Sportu 

UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. 

Przedstawiona kalkulacja została sporządzona w oparciu o planowane 

przychody i koszty w działalności MOSiR. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/669/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. 

 

Do pkt 6. 5-6 

 

Dyrektor Mieczysław Tomala uzasadnił projekty uchwał: 

1. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych 

na lata 2013 – 2016, 

2. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych 

na lata 2013 – 2016. 

Jest to realizacja programu wdrożonego przez nas parę lat temu. Program się 

sprawdził, efekty są wymierne, opinie specjalistów z tego zakresu również 

potwierdzają słuszność tego zadania, więc proszę o podjecie proponowanych 

uchwał.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 
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I. Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/670/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych na lata 2013 – 2016. 

 

II. Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/671/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń 

meningokokowych na lata 2013 – 2016. 

 

Do pkt. 6. 8 

 

Dyrektor Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na 

wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz 

określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 

i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania. 

Projekt pozwoli dwóm wymienionym w projekcie szkołom na gromadzenie 

środków na wydzielonych rachunkach.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/672/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie określenia jednostek 

budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł 

dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

 

Do pkt 6. 9 

 

Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie zwiększenia środków 

finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

typu rodzinnego. 

W projekcie uchwały proponujemy aby zwiększyć stawkę zryczałtowaną na 

utrzymanie dziecka do wysokości 800 zł miesięcznie. Ustawodawca zapisał tę 

sprawę w ten sposób, że placówce opiekuńczo-wychowawczej ten ryczałt 

przysługuje w kwocie nie mniejszej niż 660 zł, dając radom możliwość 

zwiększania tej kwoty. W związku z rosnącymi kosztami proponujemy takie 

rozwiązanie w Kielcach. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/673/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

 

Do pkt 6. 10 

 

Dyrektor Marek Scelina zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części 
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wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt 

dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. 

Rodzice naturalni są zobowiązani do wnoszenia odpłatności za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej. Natomiast Miasto ma możliwość odstępowania od tej 

opłaty bądź jej zmniejszania stosownie do możliwości rodziny. Tabele, które są 

integralną częścią tego projektu uchwały opisują w jaki sposób możemy to 

robić. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/674/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia 

w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla 

rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. 

 

Do pkt 6. 11 

 

Dyrektor Marek Scelina zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniach chronionych utworzonych przy placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w Kielcach. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przy 

których dotychczas funkcjonowały mieszkania chronione przestały być 

jednostką organizacyjną pomocy społecznej, a stały się jednostka organizacyjną 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Z tych względów zasadne stało 

się podjęcie niniejszej uchwały i przekazanie prowadzenia mieszkań 

chronionych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/675/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych utworzonych 

przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kielcach. 

 

Do pkt 6. 12 

 

Pan Marek Klikowicz Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa UM 

zarekomendował projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Kielce na lata 2009 – 2013”. 

Projekt wynika z nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, gdzie zostało 

zdefiniowane pomieszczenie tymczasowe, do których komornik będzie 

eksmitował lokatorów realizując tytuł wykonawczy. Tą uchwałą tworzy się 

zasób pomieszczeń tymczasowych na bazie lokali socjalnych, którymi 

dysponujemy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/676/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2009 – 2013”. 

 

Do pkt 6. 13 

 

Pan Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 

zarekomendował projekt uchwały, wraz  z autopoprawką, w sprawie likwidacji 

samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Robót Drogowych”. 

Rada Miasta Kielce powierzyła Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni 

w Kielcach duży zakres robót z katalogu obowiązków własnych gminy. Między 

innymi są to prace związane z utrzymaniem zieleni oraz prace związane 

z remontami placów, dróg i chodników gminnych. W związku z tym, że 

zaistniał fakt jednoczesnego funkcjonowania dwóch podmiotów posiadających 

w swoich statutowych obowiązkach tożsamy zakres zadań, nierentownym 

i niecelowym byłoby dalsze funkcjonowanie dwóch jednostek wykonujących te 

same zadania gminne. Jeśli chodzi o majątek Zakładu zostanie on przekazany do 

gminy, natomiast dotychczasowi pracownicy otrzymają oferty pracy 

z Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni. Tak to zostało uzgodnione z Zarządem 

RPZ.  

 

Radny Robert Siejka 

Jest tutaj dzisiaj na sesji grupa pracowników tego Zakładu, którzy są 

zaniepokojeni tym, co się dzisiaj ma wydarzyć, mianowicie podjęciem decyzji 

o likwidacji Zakładu. Oni po prostu boją się o swoją pracę i trudno się dziwić. 

I my też podejmując dzisiaj taką decyzję powinniśmy mieć pewność, że Ci 

ludzie nie pójdą na bruk. Dobrze, że Pan Dyrektor Piotr Wójcik na końcu swojej 

wypowiedzi powiedział, że pracownicy dostaną oferty pracy. Natomiast Ci 

pracownicy, którzy spotykali się ze mną i innymi Radnymi mają różne 

informacje. Raz się im mówiło, że część osób zostanie przyjęta do Zieleni, raz, 

że wszyscy, już nie mówię o kwestiach związanych z zarobkami, bo to jak 

wiemy jest decyzja wewnętrzna Zarządu tej Spółki. Natomiast chciałbym żeby 

Pan Prezydent, bo Pan Dyrektor Wójcik takich gwarancji nam nie może dać, 

żebyśmy usłyszeli zarówno my jak i Ci ludzie, że każdy z nich dostanie 

propozycję pracy w innej spółce, żeby mogli spokojne i radosne Święta Bożego 

Narodzenia przeżyć, a nie w stresie i obawie o to, że za chwilę nie będą mieli 

z czego żyć. Dziękuję. 
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Radny Dariusz Kozak 

Ja podobnie jak Robert chciałbym żeby Pan Prezydent zapewnił pracowników, 

bo rzeczywiście docierały do nas sygnały, że być może wszyscy, być może 

część osób, otrzyma oferty pracy. Dlatego jeśli Pan Prezydent mógłby zapewnić, 

że wszyscy pracownicy dostaną oferty, to jest raz. A po drugie może Pan 

Dyrektor Wójcik nam wyjaśni, bo ja powiem szczerze, że czytam uzasadnienie 

tej uchwały i autopoprawkę i tak naprawdę niewiele z niej wynika. Dlatego 

chcielibyśmy się wszyscy dowiedzieć czy pracownicy Zakłady Robót 

Drogowych mieli pracę, czy tylko ta praca była z doskoku, i tak naprawdę jakie 

jest merytoryczne uzasadnienie, bo w mojej ocenie niewiele z tego wystąpienia 

mogłem się dowiedzieć. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Ja też w tej kwestii, Panie Dyrektorze Wójcik, to jest tak enigmatycznie 

powiedziane, może dostaną propozycje pracy, że tu można przypuszczać, że jest 

tu gdzieś drugie dno. Bo sytuacja jest taka, że dojdzie do likwidacji Zakładu 

czyli trzeba pracownikom wypłacić odprawę. To jest jedno. Później nie 

wiadomo kto i na jakich nowych warunkach będzie zatrudniony. A proszę mi 

powiedzieć dlaczego nie odbywa się to na zasadzie art. 23
1
, gdzie pracownicy 

przeszliby do nowego zakładu pracy z takimi samymi przywilejami jakie mieli 

do tej pory? Dziękuję. 

 

Radny Jarosław Karyś 

Przyłączam się do głosów, które już tutaj Radni wyrazili. Ja też czuję lekki 

niepokój w związku z tym, że tych pracowników w pewnym sensie pozbawia 

się ich praw. Art. 23
1
 byłyby tutaj stosowny, tak mi się wydaje. Jeżeli 

rzeczywiście zapewnienia Pana Dyrektora są takie, że ci pracownicy dostaną 

pracę i nie muszą się martwić o swoją przyszłość. W związku z tą likwidacją nie 

jestem pewny czy jest tutaj konieczność zastosowania przepisów o zwolnieniach 

grupowych. I na to też chciałbym usłyszeć odpowiedź. Mam taką obiekcję 

i chciałbym żeby ta obiekcja była wyjaśniona. 

 

Radna Katarzyna Zapała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 

Wszyscy odnosimy się do tego żeby Prezydent dał zapewnienie, że ci ludzie 

dostaną pracę. Ja w innym kierunku bym poszła, bo ja chciałabym usłyszeć 

opinię Prezesa RPZ, bo to on będzie tych ludzi zatrudniał. To jest spółka 

działająca na zasadach prawa handlowego i bardzo jest prawdopodobne, że za 
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jakiś czas, to jest absolutnie moja dywagacja, kiedy okaże się, że jednak Spółka 

nie potrzebowała zatrudnić tych ludzi, nie zatrudni ich, a Prezydent powie: „ale 

co ja mogłem zrobić, przecież to jest Spółka, która rządzi się swoimi 

prawami?”. Nie raz już tak było, dlatego bardzo bym chciała usłyszeć opinię 

osób, które zarządzają RPZ, bo to oni będą generować przestrzeń dla tych ludzi 

do pracy. Wypowiedź ludzi zarządzających tą Spółką jest jedynym faktem, 

który może spowodować, że ja zagłosuję za rozwiązaniem, które jest dziś 

zaproponowane. Jeżeli nie usłyszę konkretnych deklaracji, ale ze Spółki, będę 

przeciwko takim rozwiązaniom. Dziękuję. 

 

Radny Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej 

My, jako kieleccy Radni likwidowaliśmy kilka instytucji, likwidowaliśmy 

szkoły i każdy nauczyciel miał propozycję przejścia do innej pracy, nie 

zostawialiśmy tych pracowników „na lodzie”. Z tego co było nam 

przedstawione na posiedzeniu Komisji wszyscy pracownicy likwidowanego 

Zakładu będą mieli propozycje pracy. A czy oni przyjmą to czy nie to już 

decyzja ich samych. Takie mieliśmy zapewnienia.  

 

Radny Jarosław Machnicki 

Swoje słowa kieruję do Prezesa RPZ, bo w tym momencie jest osobą, która 

wiedzę na ten temat ma i chcielibyśmy usłyszeć jaka jest jego wiedza, 

propozycja, pomysł i rozwiązanie tego problemu. Ale konkretne, liczbowe, itd. 

 

Radna Alicja Obara 

Chciałam się dowiedzieć czy pracownicy, którzy mają teraz umowę na stałe, po 

przeniesieniu też będą mieć umowę na stałe? 

 

Pan Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 

Korzystając z okazji, że są tutaj pracownicy Zakładu chciałem im bardzo 

podziękować za dotychczasową współpracę, od momentu kiedy ten Zakład 

został powołany. Kiedy trzeba było szybko i operatywnie działać, przypomnę 

tutaj urządzenie przestrzeni wokół pomnika Homo Homini czy prowadzenie 

prac interwencyjnych, gdzie pracownicy pełnili rolę i nauczycieli zawodu, 

i brygadzistów, i mistrzów, a zatrudnialiśmy nieraz ponad 100 osób z Urzędu 

Pracy i wtedy kiedy trzeba było wykazać się odpowiedzialnością obywatelską ze 

strony władz Miasta, i pomóc wspólnotom mieszkaniowym w doprowadzeniu 
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do porządku przestrzeni wokół ich budynków. Z tego tytułu mam ogromną 

satysfakcję i pewność, że również te osoby, które przejdą do RPZ będą miały 

okazję dobrze się wpisać w działalność RPZ. Nie będę powtarzał argumentów, 

które przytaczał już Pan Dyrektor Wójcik, ale odniosę się do kwestii 

podniesionych tu przez Radnych. Gwarancja pracy – tak. I potwierdzam to, nie 

potrzeba, żeby potwierdzał to Pan Prezes Miszczyk, bo Pan Prezes Miszczyk 

powoływany jest przez Prezydenta Miasta. I to Prezydent jako organ 

założycielski, walne zgromadzenie, to zobowiązanie podjął. Nie ma potrzeby 

żeby na niższych szczeblach te zobowiązania były podejmowane. Czy może być 

23
1
? Nie może być ponieważ ustawa o finansach publicznych w przypadku 

likwidacji jednostek budżetowych nie przewiduje takiej formuły. Trzeba to 

zlikwidować. Nie może też być z powodu drugiego rodzaju, bo w RPZ 

obowiązuje inny system wynagradzania i to już jest sprawa wewnętrzna między 

pracownikiem, a pracodawcą. Stawki wynagradzania w strukturach MZD były 

wyższe niż w RPZ. Wszystko jest przed nami. Zagwarantowana jest praca, są 

również inne możliwości prowadzenia systemów pracy, również pracy 

zespołowej, brygadowej, akurat wiem co mówię, bo byłem twórcą tych 

systemów i w FSS, i w KPRD, o szczegółach można porozmawiać. Jeśli Kolega 

Kierownik Rafał znajdzie czas, to możemy na ten temat mówić. Więc nie ma 

powodów do niepokoju, i powodu do tego żeby w dyskomforcie psychicznym 

spędzić najbliższe Święta.  

 

Radny Jan Gierada 

Mam pytanie, na które odpowiedź chyba wszyscy powinni usłyszeć – czy ta 

dzisiejsza formuła Zakładu jest taka, że Zakład przynosi jakieś zyski czy jest 

strata? To jest dla mnie bardzo ważne.  

 

Wiceprezydent Czesław Gruszewski 

Ani nie przynosi zysku, ani straty, Panie Radny. Jeżeli jest to jednostka 

budżetowa, to wiadomo na jakich zasadach to funkcjonuje. Ma funkcjonować 

rentownie, a ponieważ ten sam właściciel zleca i ten sam właściciel płaci, to 

trudno żeby sztucznie kreować zyski czy straty. 

 

Radny Jan Gierada 

Czyli rozumiem, że to jest Zakład rentowny? 
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Wiceprezydent Czesław Gruszewski 

Tak. 

 

Radny Robert Siejka 

Ja, Panie Prezydencie, chciałem się tylko upewnić, bo usłyszałem przed chwilą 

i chciałbym, aby to raz jeszcze potwierdził, bo później to będzie rzecz bardzo 

istotna – czyli wszystkie osoby, które zdecydują się na przyjęcie propozycji 

w RPZ zostaną zatrudnione na tych warunkach w jakich obecnie mają 

zatrudnienie? Ja nie mówię o warunkach płacowych, tylko o czasie trwania 

umowy. Ci, którzy mają umowy na czas nieokreślony, to będą mieli takie same 

w RPZ, tak? 

 

Wiceprezydent Czesław Gruszewski 

Tak. 

 

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Zapała 

Ja mam jeszcze pytanie a propos przetargów. Dzisiaj będziemy podejmować 

rezolucję mówiącą o tym , że lepiej jest gdy możemy faktycznie gospodarować 

naszym majątkiem. RPZ przystępuje do takich przetargów, natomiast zakłady 

nie przystępują do tych przetargów. Jeżeli ten Zakład był rentowny, dobrze 

działał, to nie do końca rozumiem dlaczego likwidujemy 25 miejsc pracy, i to 

w okresie kryzysu. Według mnie generalnie założenie walki z kryzysem polega 

na tym żeby jednak te miejsca pracy generować, tworzyć. Szczerze mówiąc nie 

przekonuje mnie Pan kiedy mówi, że ja jako Prezydent zapewniam, że ci ludzie 

dostaną propozycje pracy, bo nie raz się spotkałam z taką sytuacją. A co ja będę 

mogła zrobić jako Radna, jako Wiceprzewodnicząca Rady kiedy tak się nie 

stanie? No nic. Podejmuje się uchwałę, a potem nie będzie już odwrotu. Więc 

nie widzę powodu dlaczego przedstawiciele RPZ nie mieliby się wypowiadać na 

temat pomysłu na temat skonsolidowania tych dwóch przedsiębiorstw. 

 

Radny Władysław Burzawa 

Panie Prezydencie, czy my likwidujemy miejsca pracy? Proszę nam to wyraźnie 

powiedzieć, bo Pani Przewodnicząca chyba nie zrozumiała. Czy my wyrzucamy 

tych ludzi na bruk w tym kryzysie, czy dajemy im możliwość dalszej pracy? 

Proszę to jeszcze raz powtórzyć, bo odległość nie jest bardzo bliska i może Pani 

Wiceprzewodnicząca nie słyszała. Dziękuję. 
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Wiceprezydent Czesław Gruszewski 

Pani Przewodnicząca, z mojej wypowiedzi chyba jasno wynikało, że właśnie 

z powodu kryzysu, ani nie likwidujemy miejsc pracy, ani nikogo nie wyrzucamy 

na bruk. Myślę, że Pan Prezydent Lubawski już wcześniej dał dowód tego, że 

w czasach kryzysu nie zamierza szukać oszczędności poprzez zwalnianie ludzi 

z pracy, a szuka oszczędności tam gdzie można zrezygnować z pewnych 

wydatków. Kryzys pojawia się i znika, a czas kiedy trzeba go przeżyć powinien 

dać minimum komfortu psychicznego dla wszystkich tych, którzy znajdują 

zatrudnienie w jednostkach związanych z Urzędem Pracy. Więc nie ma mowy 

tutaj o likwidacji miejsc pracy, jest tylko zmiana formuły organizacyjnej. Jeżeli 

formuła Zakładu – jednostki budżetowej, w jakiś sposób się wyczerpała 

w momencie kiedy Rada Miasta przegłosowała uchwałę o powierzeniu bez 

przetargu, czyli jakby zmonopolizowaniu rynku usług związanych 

z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, w zakresie również robót 

drogowych, napraw bieżących, to jaki jest sens utrzymywać dwie podobne 

jednostki, gdzie trzeba powielać pewne struktury zarządcze nawet. I żeby 

usatysfakcjonować Panią Radną Katarzynę Zapałę, to proszę Pana Prezesa 

Miszczyka żeby odpowiedział wprost w jakiej formule i jakie już były do tej 

pory rozmowy na temat przejęcia pracowników i działalności Zakładu. 

 

Pan Michał Miszczyk Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni 

w Kielcach 

Rozmawialiśmy z załogą Zakładu Robót Drogowych jakieś dwa tygodnie temu. 

Większość tych pytań, które padły na tej sali zostało wyjaśnionych, ale skoro 

Państwo życzą sobie abym odpowiedział, więc to czynię. Większość 

pracowników likwidowanego Zakładu otrzyma propozycje pracy w RPZ. Tu jest 

jedna istotna sprawa. Państwo się martwicie czy tej pracy będzie wystarczająco 

dużo dla tych pracowników. My jako spółka prawa handlowego mamy nieco 

szersze możliwości pozyskiwania tej pracy. Proszę pamiętać, że za 

pracownikami z tego Zakładu przechodzą zlecenia z Miejskiego Zarządu Dróg. 

One nie znikną, a więc te bieżące prace związane z utrzymaniem dróg, nadal 

będą zlecane. Przechodzą więc pracownicy, przechodzi sprzęt i wraz z nimi 

zlecenia. Nie ma więc tutaj obawy, że ci pracownicy po kilku miesiącach tę 

pracę stracą. Dzisiaj na rynku, zwłaszcza robót drogowych, nie jest łatwo 

o pozyskanie dobrego pracownika. Ja mam zapewnienie Pana Dyrektora 

Wójcika, Pana Kierownika Majchrzyka, że to są dobrzy ludzie, i nie będzie 

w moim interesie z nich rezygnować. Tak więc, potwierdzam, to co Pan 
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Prezydent Gruszewski mówił i deklaruję, że każdy z pracowników otrzyma 

propozycję pracy. Mamy trochę inny system premiowania niż miał ZRD. Nie 

premiujemy z góry, nie mamy premii motywacyjnej. Natomiast premie zależą 

od wyników pracy. Tak naprawdę w dużej mierze w rękach pracownika jest to 

czy tę premię otrzyma i jaka będzie jej wysokość. Faktycznie nasi pracownicy 

zarabiają nieco mniej, ale nie ma powodu żeby to się nie zmieniło. 

Przedsiębiorstwo będzie większe, będzie mieć większe możliwości, więc 

wszystko leży tak naprawdę w rękach pracownika. Jeszcze raz deklaruję, że 

każdy otrzyma propozycję pracy i nie ma ze strony RPZ zamierzenia żeby 

ktokolwiek po miesiącu, dwóch, czy po roku tę pracę stracił. 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Chciałbym dwie rzeczy wyjaśnić. Po pierwsze nie ma tu mowy o zyskach 

i stratach, bo jako zakład budżetowy w 100 % wszystkie koszty pokrywane są 

naszymi pieniędzmi. Więc tu nie ma żadnego zderzenia z jakimś zamówieniem  

i kosztami. To są rzeczy, które są wyjątkowe, ale mówienie o zysku nie ma 

sensu. Po drugie nie da się tej decyzji oderwać od projektu budżetu, który mamy 

na przyszły rok. W przyszłym roku tych pieniędzy już po prostu nie ma w MZD, 

one są przesunięte. Oczywiście w międzyczasie wszystko można zrobić, ale my 

nie odstąpimy żeby to Zieleń robiła te roboty, i w tym momencie nie wyobrażam 

sobie takiej sytuacji żebym przyjmował ludzi z zewnątrz pomijając tych, którzy 

pracują w tym zakładzie pomocniczym. To ma ze sobą ścisły związek. 

 

Radny Stanisław Rupniewski  

Myślę, że zasadne jest jeszcze zabranie krótkiego głosu, bo padło tutaj parę 

stwierdzeń nieprawdziwych. Nieprawdą jest, że zadaniem Walnego 

Zgromadzenia Wspólników jest zatrudnianie pracowników. Zatrudnianie 

pracowników należy do Prezesa Spółki i dobrze, że Pan Prezes Miszczyk zabrał 

głos i potwierdził, czyli stało się faktem, przez odpowiedni organ wykonawczy 

zostało potwierdzone zatrudnienie. Chcę powiedzieć, że podjęliśmy bardzo 

strategiczne decyzje, de facto monopolizujące rynek, ale wspierające własną 

Spółkę. Jeżeli Radni tego Miasta wspierają, czy działają na rzecz spółek 

komunalnych to myślę, że to są działania prawidłowe. I dzisiaj również 

będziemy podejmować kolejne decyzje, które będą wzmacniały spółkę pod 

nazwą RPZ Spółka z o.o. Uważam, że Spółka, która pozyska w najbliższym 

czasie określoną, nowoczesną bazę powinna być mocno przez Miasto wspierana 

i ja bym nie podzielał obaw pracowników, że dzisiaj pracownicy RPZ zarabiają 
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mniej, a w ZRD więcej. Bo jak wspomniał tutaj Pan Prezes Miszczyk, są 

większe możliwości pracy, ja to powiem bardzo obrazowo, spadł śnieg nie ma 

robót drogowych, a w RPZ są również inne zadania niż roboty drogowe. I to jest 

przykład, że przy większym wachlarzu mogą pracownicy spokojnie finansowo 

nie stracić, a nawet zyskać. 

 

Radny Dariusz Kozak 

W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość proszę o 10 minut przerwy. 

 

Wniosek poparty przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 

 

Po przerwie głos zabrała Wiceprzewodnicząca Katarzyna Zapałą 

Dziękuję za zabranie głosu przez Prezesa RPZ, bo to, co dla mnie jest 

najważniejsze, to deklaracja ciągłości pracy dla osób, które w tej chwili pracują 

w zakładzie pomocniczym. Ja rozumiem, że niektóre sytuacje mogą się zmienić, 

rozumiem też, że konsolidacja przysporzy też oszczędności. Dlatego dziękuję za 

wypowiedzi i przyjmując je do świadomości pozwolę sobie zapytać się za kilka 

miesięcy jaka jest sytuacja. 

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 20 

Przeciw  - 1 

Wstrzymało się - 4 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/677/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod 

nazwą „Zakład Robót Drogowych”. 
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Do pkt 6. 14 - 16 

 

Pan Marian Sosnowski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  

w Kielcach zarekomendował projekty uchwał: 

1. zmieniającej Uchwałę Nr XVI/293/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z 

dnia 25 października 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o 

nazwie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i utworzenia o tej 

nazwie jednostki budżetowej. 

2. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi 

przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji 

miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, ustalenia 

regulaminu przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty 

Miejskiej. 

3. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w 

gminnym regularnym przewozie osób. 

Pierwsza uchwała jest tylko porządkowa ze względu na to, że 

rozporządzeniem Ministra Transportu zostaje wprowadzony obowiązek 

rozmieszczania rozkładów jazdy na przystankach wszystkich przewoźników. 

W tej chwili wyróżniamy jakby trzy pojęcia: organizatora, jakim jest ZTM, 

operatora czyli MPK i przewoźników.  

Kolejna uchwała, również porządkowa, która nakłada obowiązek opracowania 

przepisów porządkowych dla wszystkich przewoźników, czyli operatora jakim 

jest MPK, jak również i BUS-iarzy, którzy przewożą pasażerów.  

Jeżeli chodzi o trzecią uchwałę, to miałem przyjemność spotkać się 

z większością Radnych na różnego rodzaju Komisjach, gdzie była prezentacja 

wizualna, która dotyczyła wprowadzenia Kieleckiej Karty Miejskiej. Kielecka 

Krata Miejska praktycznie stała się już faktem, ze względu, że już w lipcu został 

ogłoszony przetarg, we wrześniu rozstrzygnęliśmy go. Do tego przetargu 

przystąpiły dwa podmioty, dwie firmy, jedna warszawska BUL, a druga RNG 

z Mielca. Wygrała ta druga firma i rozpoczęliśmy praktycznie realizację. Jak 

Państwo wiecie Kielecka Karta Miejska jest realizacją projektu unijnego, 

z którego zostało zakupionych 40 autobusów, tablice , automaty, jak również 

wchodzi w to KKM. Koszt Karty to około 4 mln netto, a ze względu, że jest to 

w 80 % finansowane z Unii Europejskiej, to po stronie Miasta właściwie będzie 

to koszt około 600 tys. zł. I tu kilka słów co do Karty. Karta będzie właściwie 

służyła dla całości przewozów czyli zarówno biletów okresowych, które do tej 

pory były wydawane na kartonikach w ilości około 100 tys. sztuk rocznie 
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i kosztowały około 60 tys. zł. Teraz będziemy mogli zapisać to na Karcie 

Miejskiej. Od 1 marca będą obowiązywać bilety okresowe przez 3 miesiące, 

w tym czasie będą również możliwe do wykorzystania bilety znajdujące się 

w kieszeniach pasażerów czyli przez marzec, kwiecień i maj. Od 1 czerwca 

weszłaby w życie tzw. portmonetka elektroniczna, czyli będzie możliwość 

zakupienia nie tylko biletu okresowego, ale również biletu jednorazowego. 

Proponujemy także by trochę kontrowersyjny bilet za bagaż zlikwidować, już 

większość miast odstąpiła od tego ze względu na to, że ciągle był problem 

wielkości bagażu, czy ma on dwa centymetry więcej czy mniej, i w związku 

z tym myślimy, że to nie stanowi problemu i możemy z tego zrezygnować. 

Jeżeli chodzi o założenie Karty Miejskiej, jak Państwo wiecie, jest tutaj też 

proponowana zmiana ceny biletu za przejazd jednorazowy – proponujemy 3 zł, 

ulgowy – 1,50 zł i inne. Jeżeli chodzi o „portmonetkę”, w momencie gdy 

zadziała już bilet elektroniczny, idziemy w uzależnienie kosztu przejazdu od 

ilości przystanków i kwoty zaproponowanej przez pasażera. Jeżeli zasili 

portmonetkę kwotą 20 zł to będzie miał mniejszą ulgę, jeżeli zasili kwotą od 20 

do 50 zł ta ulga jest większa. Reasumując, jeżeli popatrzymy na cenę biletów to 

praktycznie ona nie jest 3 zł, ale w momencie kiedy zafunkcjonuje portmonetka, 

najniższa opłata, do trzech przystanków, wynosić będzie 2, 30 zł, a powyżej 8 

przystanków będzie 2,80 zł. Praktycznie więc, ta cena biletu jednorazowego 

w wysokości 3 zł, to będzie tylko dla osób, które nie będą posiadały tej Karty 

i będą korzystały z biletu jednorazowego zakupionego w kiosku lub automacie. 

Chciałbym też powiedzieć Państwu o takiej zmianie, która była ciągle 

podnoszona przez pasażerów i dla nas taka trochę kolizyjna jednocześnie 

z pasażerami, że bilet trasowany praca-dom czy szkoła-dom obowiązywał po 

najkrótszej trasie. W związku z tym chcemy je zlikwidować, i takie 

doświadczenia w skali kraju są bardzo pozytywnie odbierane, i myślę, że u nas 

będzie podobnie, proponujemy bilet sieciowy. Dotychczas, na przykładzie biletu 

30-dniowego, kosztował 77 zł. Proponujemy 90 zł i będzie obowiązywał na całą 

sieć. Jest to bilet o nieograniczonej liczbie przejazdów, ważny w każdy dzień 

tygodnia i nieograniczony zakres przejazdu, czyli możemy pojechać wszędzie. 

Likwiduje potrzebę tych tzw. jednoprzystankowców, że ludzie musieli iść jeden 

przestanek pieszo żeby wsiąść do autobusu realizującego jego przejazd do pracy 

czy szkoły. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Następnie chcemy zachować, 

w przypadku „portmonetki”, 15-minutowy okres do przesiadania się z jednego 

autobusu do drugiego. To jest konsekwencja w bilecie elektronicznym. Pasażer 

wsiada do jednego autobusu, jedzie jeden przystanek i wsiada do autobusu 
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docelowego. Jeżeli zrobi to w ciągu tych 15 minut nie płaci za bilet już 

ponownie. Maksymalna kwota pobierana jest przez kasownik i w momencie 

kiedy wchodzi pasażer zbliżając Kartę do czytnika następuje zdjęcie 3 zł, czyli 

maksymalnej kwoty powyżej 8 przystanków. W momencie kiedy pasażer 

wysiada, a przejechał 3 przystanki zbliża Kartę do czytnika o automatycznie 

zostaje zaliczona tylko ta kwota, która jest należna za ilość przejechanych 

przystanków. Jeżeli pasażer pojedzie więcej niż 8 przystanków pobrana 

należność za przejazd w następnym autobusie nie będzie pobierana czyli wtedy 

podróż jest kontynuowana. Dziękuję. 

 

Radna Alicja Obara 

Panie Dyrektorze, byłam u Pana, prowadziliśmy rozmowy. Ja jestem osobą, 

która jeździ autobusami, korzysta z miejskiej komunikacji, więc sporo bym 

miała tutaj do powiedzenia. Powiem tak – pomysł jest na pewno dobry, mnie się 

on podoba. Na pewno kupię sobie od razu Kartę za 50 zł, jeśli będzie ona cały 

rok służyć, bo nie jeżdżę codziennie, ani dwa razy dziennie. Jak najbardziej 

uważam, że trzeba iść z postępem, i to jest ogromny postęp. I to tyle dobrego, co 

miałam do powiedzenia. Natomiast będą sprawy niekoniecznie dobre. Zacznę 

od tych mniej dobrych. Wydaje mi się, że jeżeli mieszkańcom przedkłada się 

jakieś propozycje to nie powinno się ich przedkładać tylko Radnym, a trochę 

szerszej społeczności. To akurat są całkiem pozytywne zmiany i ja mam takie 

uwagi od ludzi, że szkoda, zwłaszcza od niektórych stowarzyszeń, które prężnie 

działają w Mieście, że szkoda, że te propozycje nie zostały umieszczone na 

stronie internetowej Miasta, czyli na BIP, na tyle wcześnie żeby można było 

dać, naprawdę niektóre bardzo słuszne uwagi i bardzo dobre pomysły. Można 

było to zrobić i trzeba było to zrobić. Napisałam interpelację w tej sprawie, mam 

nadzieję, że Pan mi na nią odpowie. Druga sprawa dotyczy informacji na 

przystankach o przejazdach. Informacje są takie papierowe i są takie tablice 

świetlne. Uważam, że bardzo dobre, bardzo estetyczne, i jest napisane na niej że 

autobus np. linii nr 33 przyjedzie na 8 minut. Fakt, że te osiem minut wisiało 

nieraz przez minut 15, bo ZTM do tej pory nie daje sobie rady, że centrum 

Miasta, to jest centrum remontów i nie umiecie sobie Państwo dać sobie rady 

z tą zmianą kursowania autobusów na czas remontów. Stoję te 10 minut i za 

każdym razem jest 8 minut na tablicy, ale ja wiem , że ten autobus przyjedzie 

i sobie czekam. Natomiast wczoraj stałam na przystanku i zauważyłam, że nie 

ma takiej informacji. Autobus nr 33 przyjeżdża o 13.16, to ja czekam. Minęła ta 

godzina autobus „spadł” i go nie było. Nie ma 5 minut, nie ma go 10 minut. 
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Przechodzę na Żytnią do następnego przystanku, gdzie miał przyjechać autobus 

nr 25. Minęła godz. 13.30 i autobus „spadł” z informacji, ale nie przyjechał. I co 

dalej? I powiem Panu tak, jeśli ktoś czeka na autobus, jeżeli przyjedzie trochę 

później to był sens czekać. A jeśli przez następne pół godziny autobusu 

w kierunku Bukówki nie ma i nikt nie wie czy był, czy będzie, kiedy będzie, 

może lada dzień. To jest bardzo niedobra zmiana, Panie Dyrektorze, jest mróz 

i może niegrzeczne to co powiem, ale powiedzmy, że obrażam siebie, stałam 

tam 20 minut jak ta idiotka. I tak samo stało ze mną ze 30 czy 40 osób na 

przystanku nie wiedząc co się dzieje. Jednak jakaś podwyżka będzie mimo, że to 

prawie constans biorąc pod uwagę Kartę elektroniczną, ale tak naprawdę jakaś 

podwyżka jest i co fundujecie mieszkańcom? Ja się wczoraj czułam jak głupia, 

pojechałam taksówką. Mnie na to stać, bo jestem Radną, mam niewielką pensję 

i niezłą dietę. Ale powiem Panu, że ludzie, którzy jeżdżą autobusami na ogół nie 

są zamożni i coś im w zamian trzeba było dać. A dać im trzeba porządny 

rozkład jazdy, taki, który jeszcze przez dwa lata powinien obowiązywać, bo jak 

jest napisane, że autobus z jednego miejsca do drugiego jedzie 3 minuty, a 

jedzie w rzeczywistości 10 w godzinach szczytu, to chyba trzeba to zmienić. Nie 

może tak być, Panie Dyrektorze, dalej. Z podwyżkami mieszkańcom coś trzeba 

dać dobrego. Dziękuję. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Z całym szacunkiem i sympatią zawsze wypowiadam się o Panu Dyrektorze 

Sosnowskim i Jego pracownikach, bo faktycznie robią dobrą robotę, przy czym 

absolutnie przychylam się do głosu wypowiedzianego bardzo rozsądnie, 

emocjonalnie, ale rozsądnie, przez Panią Alę Obarę. Przy czym chciałbym 

zmienić tylko formę zwrotną z idiotki na idiota.  

 

Radny Dariusz Kozak 

Ja szereg uwag do tego projektu zgłaszałem na posiedzeniu Komisji Budżetu. 

Większość została wyjaśniona, ale mam jeszcze dwie sprawy. Jest propozycja, 

podobno w przyszłym roku zostanie wprowadzona, czyli chodzi o tzw. „uczciwą 

taryfę”. Jeżeli pasażer w ciągu doby skorzysta z komunikacji miejskiej tyle razy, 

że bilety jednorazowe kosztowałyby go więcej niż bilet dobowy powinien zostać 

obciążony tylko opłatą za bilet 24-godzinny. No i przede wszystkim ja mam 

nadzieję, przychylę się do głosu Ali, ale mam nadzieję, że po podjęciu tej 

uchwały zostanie ogłoszona szeroka akcja informacyjna. Dziś rozmawiałem 

z jedną starszą Panią i ogólnie mówi się o tej uchwale, że to są podwyżki, czyli 
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osoba starsza, która płaciła teraz 2,40 zł będzie płacić 3 zł. To wydaje się dużo. 

A ludzie nie wiedzą, że będą inne opłaty np. w zależności o ilości przejechanych 

przystanków, itd. Wiele osób starszych nie będzie korzystało z tej Karty 

Miejskiej, czyli siłą rzeczy będą dokonywać zakupu biletów jednorazowych, 

papierowych za 3 zł.  Moja prośba o szeroką akcję informacyjną żeby tych ludzi 

poinformować o tych zmianach. 

 

Radny Witold Borowiec 

Krótko ustosunkuję się do wypowiedzi Radnego Kozaka. No nie może być tej 

informacji, bo ta informacja może być dopiero od dzisiaj, bo podejmiemy tę 

uchwałę bądź nie podejmiemy. Jak może być wcześniej informacja przed 

podjęciem. Ja natomiast w innym tonie, sposób podejścia do przekazania 

informacji o podwyżce cen biletów wraz z prezentacją Kieleckiej Karty 

Miejskiej dla wszystkich Klubów Radnych świadczy o pełnym profesjonalizmie 

i odpowiedzialności kierownictwa ZTM. Jednocześnie wdrożenie tej Karty 

spowoduje złagodzenie skutków tej podwyżki. W związku z tym ta podwyżka 

znajduje przesłanki uzasadniające podwyżkę cen biletów. Dziękuję. 

 

Dyrektor Marian Sosnowski 

Proszę Państwa, być może powinienem był od tego zacząć, ale za to 

przepraszam bardzo - jest awaria systemu. Jak Państwo wiecie Plus zmienił 

właściciela i w tej chwili do piątku jest konserwacja i modernizacja systemu 

prowadzona przez właściciela, Pana Solorza. Taką informację oficjalną 

zamieściliśmy nawet na stronie internetowej. I z tym, co Pani Ala dzisiaj 

powiedziała zgadzam się, bo ze względu na to, że nie działa system online to nie 

może być rzeczywistego czasu tylko rozkładowy. Inaczej nie byłoby żadnego, 

ale niestety wyświetla się rozkład ten, który jest na słupkach i liczymy na to, bo 

mamy potwierdzenie, że do jutra zostaną zakończone te prace, system wróci do 

pracy i wszystko będzie w porządku. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze mówiła Pani 

Radna Ala Obara, to my cały czas modernizujemy rozkłady, tylko że raz jest 

większa płynność w ruchu i nie ma tych opóźnień, a czasem są one większe. 

Może Pani tak niefortunnie trafiła. Myślę, że będzie dobrze z chwilą gdy 

skończymy inwestycje i będzie to wszystko znacznie lepiej funkcjonowało. 

Jeszcze odpowiedź dla Pana Darka, to co mówił Radny Borowiec – trudno było 

mówić dotychczas, to jest do Państwa składamy projekt, Państwo się 

wypowiadaliście jako Radni na Komisjach, pokazywałem na czym to polega. 

Proszę Państwa, naprawdę jest to nowość. Już w specyfikacji przetargu była 
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umieszczona szeroka akcja informacyjna, czyli będą spoty telewizyjne, radiowe, 

prasowe, będziemy rozpowszechniać ulotki, po to żeby pasażerów przekonać. 

Kupując system mamy zabezpieczone te 150 tys. Kart. Liczymy, że 90 % 

dotychczasowych pasażerów będzie posiadało tę Kartę. A zatem podwyżka 

dotknie tylko te osoby, które nie będą miały tej Karty elektronicznej, bo 

wówczas kupią bilet w automacie, skasują go i pojadą. Natomiast dla studenta 

będzie to kwota 1,50 zł. To jest praca, powiedziałbym, paru lat.  

 

Radna Agata Wojda 

Panie Dyrektorze z jednym się nie zgodzę. Nie zgodzę się, że trudno było 

wcześniej o tym mówić, bo Pan Dyrektor sam stwierdził, że Karta Miejska jest 

już faktem, procesu nie rozpoczynamy od dziś, od dzisiejszego głosowania, 

tylko Państwo nad tym pracują, o ile nie ładnych kilka miesięcy, to około dwóch 

lat. Więc ta prezentacja mogła się znaleźć na stronie internetowej znacznie 

wcześniej jako propozycja do konsultacji, także z organizacjami 

pozarządowymi. To tyle w tej sprawie. Jeśli chodzi o kompleks ja bym 

apelowała do Państwa Radnych żeby nie posługiwać się nomenklaturą 

podwyżki, ponieważ jeżeli ja patrzę na propozycję, którą dzisiaj Państwo 

przedkładają, to jest kompleksowa, rewolucyjna propozycja modernizacji całego 

systemu, która wprowadza nas w zupełnie inną, lepszą jakość. Ta podwyżka, 

o której mówimy jest bardzo drobnym elementem tego systemu, która znajduje 

się gdzieś na jego marginesie. I tak naprawdę ja też rozumiem, że to ma być 

element, który ma aktywować mieszkańców naszego Miasta żeby zechcieli się 

z tą zmianą, pozytywną zmianą zapoznać i być jej udziałem. Bo tak naprawdę 

udział w systemie elektronicznej portmonetki jest z korzyścią dla mieszkańców. 

I bardzo bym  prosiła żeby nie pomijać kwestii podwyżki, ale nie artykułować 

jej, nie stawiać na piedestale, ponieważ bardzo to marginalizuje Państwa pracę. 

Ja też mam nadzieję, a mam też zapewnienie, po tym co słyszałam na Komisji, 

że to jest początek dużo większego systemu, który rozrośnie się do bardzo 

fajniej Karty, która będzie obsługiwać nie tylko komunikację publiczną, ale 

możliwe, że i życie kulturalne i rozrywkowe. Na koniec, Panie Dyrektorze ja 

serdecznie gratuluję Państwu, Panu , Pana Załodze, Pani Dyrektor Damian, 

naprawdę wspaniale wykonanej pracy i życzę powodzenia w jej realizacji. 
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Dyrektor Marian Sosnowski 

Tylko dwa słowa. Ta Karta ma 8 KB, a my wykorzystujemy 2 KB czyli 25 %. 

Pozostałe 75 % jest wolne dla innych aplikacji, które będzie można później 

zamieścić na tej Karcie, a zatem wejście do muzeum czy na basen. 

 

Radna Katarzyna Zapała 

Ja oczywiście do mojej poprzedniczki przyłączam się. Natomiast moje 

doświadczenie ze współpracą z ZTM jest takie, że ta współpraca jest 

fantastyczna. Kiedy trzeba interweniować to wystarczy zadzwonić czy do 

sekretariatu czy bezpośrednio do Dyrektora i sprawą natychmiast się zajmują. 

Nie będą nadużywała Pana Dyrektora jeśli powiem wszystkim  Radnym, że jeśli 

zdarzają się incydenty spóźniania, nie przyjeżdżania autobusów, to wystarczy 

naprawdę dać im znać w sposób zupełnie nieformalny, bo w ten sposób 

przyczyniamy się też do weryfikowania tego systemu jako Radni. Dziękuję.  

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 2 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/678/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku zmieniającą Uchwałę Nr XVI/293/2007 Rady Miejskiej w Kielcach  

z dnia 25 października 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego  

o nazwie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i utworzenia o tej nazwie 

jednostki budżetowej. 

 

II. Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/679/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi 
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przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej  

w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, ustalenia regulaminu 

przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej. 

 

III. Głosowanie 

Za   - 25 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/680/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w 

gminnym regularnym przewozie osób. 

 

Do pkt 6. 17 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Geodezji UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 

Nr VIII/152/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2011r. w sprawie 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy Gomółki. 

Tutaj właściciel, użytkownik wieczysty odstąpił od sprzedaży z uwagi na 

wejście w życie przepisów ustawy o przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. W związku z tym jest to dla niego korzystne, 

bo tu przekształcenie idzie decyzją i jest kwestia VAT. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 19 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/681/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/152/2011 Rady 

Miasta Kielce z dnia 17 marca 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 
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sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 

Gomółki. 

 

Do pkt 6. 18 - 19 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekty uchwał: 

1. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/427/2008 Rady Miejskiej  

w Kielcach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży udziału  

w nieruchomości zabudowanych położonych w Kielcach przy ulicy 

Słowackiego, 

2. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomościach zabudowanych 

położonych w Kielcach przy ulicy Słowackiego. 

Jest to udział, który Gmina otrzymała kilka lat temu. Wówczas, wobec 

obowiązujących przepisów, Gmina nie mogła się uchylić od zrzeczenia się 

prawa własności, i ten udział właśnie w ten sposób został nabyty. Jest to udział 

7/100. Tam w tej chwili jest sprawa sądowa dotycząca rozliczenia nakładów. 

My chcemy z tego jak najszybciej wyjść. Był ogłoszony co prawda jeden 

przetarg, ale nikt się nie zgłosił, bo trudno żeby oczekiwać, że ktoś kupi udział 

7/100 w takim starym budynku. Stąd, ponieważ ustawa daje możliwość 

sprzedaży na rzecz współwłaścicieli, to jest propozycja, aby to sprzedać właśnie 

im, jeżeli oczywiście wyrażą taka zgodę.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 18 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/682/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/427/2008 Rady Miejskiej w 

Kielcach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości 

zabudowanych położonych w Kielcach przy ulicy Słowackiego. 
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II. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/683/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomościach zabudowanych 

położonych w Kielcach przy ulicy Słowackiego. 

 

Do pkt 6. 20 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Miedzianej i 

Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy. 

Projekt dotyczy osoby, która prowadzi Ośrodek Hipoterapii przy ul. 

Ściegiennego. Tam w skutek przyszłej realizacji inwestycji drogowej będzie 

musiał to opuścić. Ten człowiek planował przeniesienie tego swojego Ośrodka 

na tereny blisko osiedla Dąbrowa II. Jednak, jak Państwo pamiętają, wtedy były 

tam protesty ze strony mieszkańców i zrezygnował z tego. Tutaj, przy ul. 

Miedzianej, jest to w znacznym oddaleniu od zabudowań, nieruchomość prawie 

hektarowa, na której mógłby ten Ośrodek zlokalizować. Uzyskał tam już 

pozytywną decyzję o warunkach zabudowy i stąd zwraca się z prośbą  

o umożliwienie wydzierżawienia tej nieruchomości na okres 30 lat 

z przeznaczeniem na Ośrodek Hipoterapii.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/684/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Kielcach 
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przy ul. Miedzianej i Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Do pkt 6. 21 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

przekazania na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Malików (dz. nr 438/1, dz. nt 439). 

To jest teren dla potrzeb Sądu Rejonowego, więc darujemy na Skarb Państwa 

i z mocy prawa zostanie ustanowiony trwały zarząd na rzecz Sądu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/685/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Malików (dz. nr 

438/1, dz. nt 439) 

 

Do pkt 6. 22 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości położonej w Kielcach na obszarze projektowanego osiedla 

„Dąbrowa II”. 

Projekt staje na posiedzeniu po raz drugi. Wnioskodawczyni była na 

posiedzeniu Komisji przedstawiając swoje argumenty. Ja przypomnę, że rzecz 

dotyczy tego faktu, iż przed scaleniem na Dąbrowie II ta osoba posiadała tam 

warunki zabudowy na swojej nieruchomości, i jest to jedyny przypadek, że ta 

osoba straciła na scaleniu, a nie odwrotnie, jak pozostali. Stąd bardzo proszę 

o podjęcie tej uchwały  

 



45 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/686/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach na obszarze 

projektowanego osiedla „Dąbrowa II”. 

 

Do pkt 6. 23 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej 

w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego 

Jest to ciągłość pewnego procesu związanego z rozwojem Kieleckiego Parku 

Technologicznego.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 2 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/687/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego. 
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Do pkt 6. 24 -  

 

Pan Czesław Gruszewski Zastępca prezydent Miasta Kielce 

zarekomendował projekty uchwał: 

1) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Kielce z autopoprawką; 

2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych  

z autopoprawką; 

3) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez 

Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich 

zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi z autopoprawką; 

4) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kielce, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

z autopoprawką; 

5) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z autopoprawką; 

6) w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

z autopoprawką; 

7) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania 

deklaracji z autopoprawką; 

8) w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych z autopoprawką; 

9) w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych z autopoprawką; 

10) w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

z autopoprawką; 

11) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 

usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

Zanim przejdę do rekomendacji uchwał chciałem serdecznie podziękować 

wszystkim Radnym, ze wszystkich Klubów za możliwość przeprowadzenia 

merytorycznej dyskusji na temat gospodarki odpadami. Nie ukrywam, że 
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w ubiegłym roku, kiedy Sejm wprowadził nowe zasady gospodarki odpadami od 

razu przystąpiliśmy do pracy. I miałem taką świadomość, że wystarczająco dużo 

konsultowaliśmy się, a to z Zarządami Spółdzielni Mieszkaniowych, Radami 

Nadzorczymi Spółdzielni, między sobą, wypełnialiśmy na próbę deklarację żeby 

się zorientować z jakimi trudnościami mieszkańcy mogą się spotkać. Ale tak 

naprawdę, taką inspirację, która pozwoliła na rzeczową dyskusję otrzymałem 

pewnego poniedziałkowego wieczora po wieczornej audycji radiowej od Kolegi 

Radnego Jerzego Pyrka, kiedy sobie uświadomiłem, że to, że jakiś czas temu, 

kilka miesięcy temu projekty uchwał pojawiły się do dyspozycji Radnych, to że 

odbyła się wstępna dyskusja na posiedzeniach trzech Komisji, to jest to pod 

czym my również jako Miasto podpisaliśmy się we wniosku Związku Miast 

Polskich ażeby pozostawić gminom dowolność sposobu wyboru firm, które 

odbiorą odpady i przewiozą do instalacji regionalnej. W tej chwili ustawa 

narzuca wykonanie przetargu również tym gminom, które mają własne 

specjalistyczne śmieciarskie firmy. Z tego też powodu nie daliśmy projektu 

jeszcze jednej uchwały, którą mamy przygotowaną, a mianowicie podzielenia 

Miasta na sektory. Przewidywaliśmy, że to będą 4 sektory i byłaby to oferta dla 

tych wszystkich firm, które w drodze przetargu pozyskałyby możliwość 

świadczenia tej usługi. Nie odżegnujemy się od tego, zaczekamy jeszcze chwilę, 

bo wiem, że i osobiście Pan Premier Tusk zobowiązał się do przyjrzenia się tej 

ustawie sejmowej, i myślę, że te rozstrzygnięcia w niedługim czasie będą. 

Wtedy, jeżeli stan prawny się nie zmieni, będziemy prosić Wysoką Radę 

o przegłosowanie kolejnego projektu uchwały, czyli podziału Miasta na sektory 

i dania możliwości wprowadzenia pewnego elementu konkurencji między 

firmami, które będą zabiegać o ten przetarg. Myślę, że sporo żeśmy na ten temat 

rozmawiali w trakcie spotkań. Jeżeli jest taka potrzeba i byłyby jakieś pytania to 

z chęcią na nie odpowiem. Bardzo proszę w imieniu Pana Prezydenta Miasta 

Kielce o przegłosowanie wszystkich rekomendowanych uchwał. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Przyjęcie ustawy tzw. śmieciowej przez Sejm budziło wiele emocji. Nam 

przyszło się zmierzyć z wynikiem tych prac, ale wcześniej to właśnie Pan 

Prezydent Gruszewski i urzędnicy związani z nim pochylali się nad tą ustawą. 

Było wiele koncepcji, my jako Radni mieliśmy dużo wątpliwości. Stąd jako 

Radni Polskiego Stronnictwa Ludowego pozwoliliśmy sobie na opracowanie 

ankiety, z którą wyszliśmy do mieszkańców. Włączyło się w to bardzo wiele 

osób poza strukturami PSL, wielu mieszkańców do nas przychodziło, sami 
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przynosili te ankiety. I wynik jest imponujący, bo dokładnie mamy w tej chwili 

4245 ankiet, ale z tego co wiem włączyli się Koledzy Radni z innych Klubów, 

również organizowali spotkania z mieszkańcami. I myślę, że to jest bardzo 

ważne. I nieocenioną rolą było również włączenie się w to mediów gdzie 

mieszkańcy także wypowiadali się i przekazywali swoje uwagi. Myślę, że 

w tym miejscu należy skierować podziękowania na ręce zwłaszcza Pana 

Prezydenta Gruszewskiego, za to że uwzględnił głos mieszkańców. Ja zdaję 

sobie sprawę, co podkreślałem na początku, że prawda jeśli chodzi 

o organizację, rozliczenia, zwłaszcza dla osób zajmujących się tą metodą, jedną 

z najtrudniejszych, niemniej jednak jak widać, metodą najbardziej akceptowaną 

społecznie, co nie jest bez znaczenia. A z drugiej strony świadczy to też, że 

mieszkańcy mają odczucie, że jest to najbardziej sprawiedliwe. Ja również 

wiem, że ten system będzie ewaluował i wielokrotnie będziemy się nad nim 

pochylać, a będziemy to czynić głównie w tym zakresie żeby był jak najbardziej 

efektywny, a z drugiej strony jak najmniej obciążający dla mieszkańców. 

Przedstawię prezentację, którą przygotowałem, to jest wynik ankiety, którą 

przeprowadziliśmy, równocześnie w zestawieniu z wynikami ankiet, które 

przeprowadzała Gazeta Wyborcza i Echo Dnia. Jak Państwo zobaczycie 

niewiele to odbiega od siebie. Należy zwrócić uwagę, że po raz pierwszy, 

przynajmniej w czasie kadencji tej Rady mieliśmy do czynienia z takimi 

autentycznymi konsultacjami społecznymi, i my jako Klub PSL idąc naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców, przygotujemy projekt uchwały, która właśnie 

będzie dotyczyć konsultacji społecznych. Ponieważ, jak widać, takie konsultacje 

są potrzebne, po drugie w wielu miastach są prowadzone w sposób właśnie taki 

zorganizowany, czyli poprzez przyjęcie stosownej uchwały, przygotowanie 

odpowiedniego regulaminu. Niestety widzę, że są jakieś problemy techniczne 

i prezentacji nie będzie. Ja powiem w takim razie, że w ramach tej ankiety 80 % 

mieszkańców wypowiedziało się za tym, aby opłata za wywóz nieczystości była 

powiązana z ilością osób, bo to osoba produkuje śmieci. Jeśli chodzi o metodę 

zużycia wody – 15 %, o powierzchnię zajmowaną tylko 3 %. Myślę, że to jest 

bardzo wymowne. W naszej ankiecie nie było gospodarstwa domowego jako, że 

w projekcie uchwały, jak miała być pierwotnie głosowana, nie było to 

uwzględnione ze względów oczywistych, ponieważ pojęcie gospodarstwa 

domowego jest niezdefiniowane w ustawie, a po drugie bardziej to jest 

adekwatne do mniejszych gmin. Tak, że jeszcze raz dziękując wszystkim za 

włączenie się w to działanie, a powiem tak, że byli mieszkańcy, którzy chodzili 
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po Urzędzie i szukali tej ankiety i też dziękuję urzędnikowi, który skierował ich 

do nas. Dziękuję. 

 

Radny Tadeusz Kozior 

Sposób naliczania opłaty za odbiór śmieci budzi wśród mieszkańców duże 

obawy związane z kosztami jakie muszą ponieść. Na listopadowej sesji 

wnioskowałem o przyśpieszenie tych prac, bo takie były oczekiwania. 

I rzeczywiście takie konsultacje zostały przeprowadzone przez Miasto, jak 

również sami Radni dokonali takich konsultacji. Nawet w swoim zakładzie 

pracy takie konsultacje przeprowadziłem i one się pokrywają z tym, co 

powiedział Radny Pyrek. Również na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Komunalnej w poniedziałek, odbyła się merytoryczna dyskusja na ten temat, 

sam wielokrotnie zabierałem głos w tej sprawie. Dziś chcę dodać jeszcze, że 

wybrana metoda za odbiór i wywóz śmieci za ilość mieszkańców, jest naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców naszego Miasta. Te 11 projektów uchwał, które są 

tu przedstawione, zaproponowana dla mieszkańców kwota nie jest kwota niską, 

a założono, że dotyczyć to będzie 200 tys. mieszkańców Miasta. Mając 

oczywiście na uwadze rosnące koszty utrzymania naszych rodzin, jak również 

rosnące bezrobocie w naszym mieście. I tu jest mój niepokój, bo Kielce liczą 

195 tys. mieszkańców, w mediach się przewijało, że 30-40 tys. studentów 

mieszka w naszym Mieście, około 10 tys. rodzin wynajmuje mieszkania, a więc 

w tym systemie ich nie ma. Trzeba wspomnieć, że system obliczania według 

zużytej wody, okazało się, że około 10 % mieszkańców nie mają umowy 

zawartej na wywóz śmieci. Więc patrząc globalnie, w tym systemie na dziś, bo 

może zgłosi się więcej, jest mała ilość mieszkańców i tu może być ta kwota, 

jaka została przyjęta. W projekcie uchwały gdzie jest deklaracja i tam należy 

podać ilość mieszkańców, podać PESEL i zrodził mi się taki pomysł po 

rozmowie z Panem Prezydentem, i rozmawiałem z osobami, które wynajmują 

mieszkania studentom, i oni się obawiają, że jak podadzą ten PESEL to się na 

stałe znajdą w tym systemie. Stąd taka moja propozycja, żeby w tej deklaracji 

była taka pozycja, że osoba wynajmująca będzie płacić za studenta 9 miesięcy. 

Lepiej pobierać opłaty za 9 miesięcy niż wcale go nie mieć w systemie. 

Dziękuję. 

 

Radny Dariusz Kozak 

Ja mama dwa pytania techniczne, a później chciałem taką dosyć poważną 

kwestię poruszyć. Jaką mamy pewność, że ten system zostanie uszczelniony? 
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W jaki sposób weryfikowane będą informacje podane przez mieszkańców 

w deklaracjach? Jak widomo mieszkańców czekają różnego rodzaju podwyżki 

i podam taki przykład, że w przypadku podjęcia tego pakietu uchwał 6-osobowa 

rodzina zapłaci więcej o około 36 zł na miesiąc czyli w skali roku to jest 432 zł. 

Mamy takie grupy mieszkańców jak osoby starsze, niepełnosprawne, dużo jest 

osób biednych, czy rodzin wielodzietnych. I czy nie warto byłoby się 

zastanowić, ja wręcz wnoszę o to, aby w najbliższym czasie wprowadzić swego 

rodzaju ulgi lub dodatki dla tych wymienionych przeze mnie grup mieszkańców. 

Nie wiem w jakiej formie miałoby to być, może na podobieństwo dodatków 

mieszkaniowych. Bo tak naprawdę każdy z nas tu siedzących, mówiąc 

kolokwialnie, damy sobie radę z tymi podwyżkami, natomiast prawda jest taka, 

że dla wielu rodzin, które ledwo przędą, tak naprawdę takie podwyżki mogą 

oznaczać bardzo duże problemy. Dziękuję bardzo. 

 

Radna Alicja Obara 

Panie Prezydencie ja również bardzo się cieszę, jestem zadowolona, że 

konsultacje przeprowadzono zarówno z Radnymi jak i z mieszkańcami. Dzisiaj 

powiem tak, troszkę ubolewam, że te konsultacje właściwie dotyczyły przede 

wszystkim sposobu naliczania opłat. Natomiast bardzo mało rozmawialiśmy 

o systemie odbioru śmieci od mieszkańców. Ja się chciałam dowiedzieć od 

Pana, Panie Prezydencie, czy brany był pod uwagę system segregacji odpadów 

Eko AB. Ja nie będę teraz tłumaczyła na czym to polega, ja to dam Panu 

Prezydentowi na piśmie. Ja jestem przekonana, że Pan Prezydent o tym systemie 

segregacji odpadów słyszał. Ten system spełnia wszelkie dyrektywy 

i wymagania unijne, poza tym powoduje, że mieszkańcy bardzo mało wtedy za 

śmieci płacą, a zmniejsza się bezrobocie, ponieważ sporo osób trzeba w tym 

systemie zatrudnić. Dzisiaj chciałabym się dowiedzieć czy brano to pod uwagę, 

natomiast na piśmie prosiłabym, ja to złożę w formie interpelacji, o takie 

poważne odniesienie się do tego mojego zapytania. W tej chwili nie brano tego 

pod uwagę, to już wiadomo, ale czy taki system segregacji odpadów będzie 

brany pod uwagę. Zdaję sobie sprawę, że nie zarobiłyby wtedy specjalnie firmy 

odbierające śmieci, no nie wiem czy nie byłoby problemu z Promnikiem, z PGO 

w takim systemie, natomiast mieszkańcom byłoby zdecydowanie lżej. Proszę 

o taką odpowiedź. Dziękuję. 
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Radny Jarosław Karyś 

Chciałbym podziękować przede wszystkim Panu Prezydentowi Gruszewskiemu 

za wyjątkowe i chyba bardzo wzorowe przeprowadzenie konsultacji z Klubami 

Radnych, dzięki czemu mieliśmy pełną informację wcześniej i mogliśmy sami, 

jako Radni również skonsultować te sprawy, bardzo istotne sprawy, 

z mieszkańcami., To nie zdarza się często i myślę, że ten przykład powinien być 

takim sygnałem, że w każdej innej sprawie, trudniej sprawie, ale nie tylko, 

będziemy mieli w ten sposób przeprowadzone konsultacje. Jest to godne 

pochwały. Co do samej sprawy, to problemy, które tutaj omawiamy są bardzo 

trudne. Mieszkańcy rzeczywiście obawiają się, że to jest tak naprawdę 

podwyżka dotycząca wywozu śmieci, i że koszty jakie będą ponosiły 

poszczególne rodziny w sposób znaczący odbiją się na ich budżetach, 

szczególnie tych najbiedniejszych. Myślę, że jesteśmy na początku pewnego 

procesu, bo to co dzisiaj uchwalamy to jest dopiero początek wdrażania tego 

systemu. Będzie na pewno czas na refleksje, będzie czas na korekty jeśli będzie 

taka potrzeba. Na dzień dzisiejszy chyba nie mamy innej możliwości jak przyjąć 

te uchwały, bo zaproponowane rozwiązania są najlepsze z możliwych na tę 

chwilę. Dziękuję. 

 

Radny Jarosław Machnicki 

Bardzo przyjemnie się zrobiło i Radni bardzo często dziękują. A ja chciałem 

powiedzieć Panu Prezydentowi, Panie Prezydencie niech Pan zobaczy co Pan 

zrobił. Wykonując to, co do Pana należy, wykonał Pan to perfekcyjnie, ale 

podniósł pan standardy innym. Myślę, że już od dzisiaj wielu Radnych będzie 

oczekiwało na takie rozmowy, i takie konsultacje od wszystkich, którzy tego 

typu trudne tematy mają wprowadzać. Za to dziękuję, że podniósł Pan 

standardy. 

 

Pan Czesław Gruszewski  

Ponieważ zbliżają się Święta, to myślę, że te wszystkie podziękowania 

skierowane pod adresem mojego zespołu i mnie osobiście, to spuentuję w ten 

sposób: zastała rozpoczęta nowa, świecka tradycja i przynajmniej ja będę 

zabiegał o to, żeby w sprawach bardzo drażliwych społecznie konsultować to 

z Klubami Radnych. Nie tylko odprawiać te procedury związane z Komisjami, 

gdzie nie wszyscy Radni mają dostęp do informacji, ale będę prosił o to Kluby 

Radnych żeby konsultować te sprawy, które są ważne i drażliwe społecznie. 

Teraz jeśli Państwo pozwolicie, to odniosę się do zapytań. Pan Radny Kozior – 
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w przypadku studentów ustawa przewiduje, że w przeciągu co najwyżej dwóch 

tygodni trzeba poinformować operatora systemu o zmianach w ilości osób 

zamieszkujących. Więc ci, którzy wynajmują mieszkania mają taką możliwość 

zgłaszania korekty w ciągu dwóch tygodni. Pan Radny Kozak poprosił 

o wskazanie innych możliwości uszczelnienia systemu, takich proceduralnych 

rozumiem. My wprowadzając ten system w życie musimy polegać również na 

pewnej możliwości obsługi tego systemu przez system informatyczny. W tej 

chwili mamy wdrożony system OTAGO, tam są moduły dedykowane, a to 

podatkom, a to innym obszarom, które obsługuje Miasto. 

I będzie taki moduł związany z odpadami. Ten moduł będzie obsługiwał 

wszystkie wersje sposobu obliczenia opłat. I tym najprostszym sposobem 

weryfikacji, to nie jest sprawa meldunku, bo to też można sprawdzić, ale tu nie 

chodzi o ilość osób zameldowanych, tu idzie o ilość osób korzystających z tej 

nieruchomości, zamieszkujących. I w tej sytuacji najwłaściwsze będzie 

porównanie ilości zużytej wody z deklaracją ile tam osób mieszka. Zakładając 

nawet pewien margines bezpieczeństwa czyli zwiększyć ten normatyw 

przypisany do jednej osoby, a to jest w naszym przypadku 3,2 m
3
/osobę, 

a normatyw dla celów projektowych 3,7 m
3
/osobę, i wtedy system wygeneruje 

raport gdzie przekroczenia są. Wtedy będzie możliwość weryfikacji tego, 

poproszenia o wyjaśnienia czy wydania w drodze decyzji administracyjnej 

korekty do tej deklaracji. Wolałbym jednak uniknąć takich sytuacji gdzie 

decyzją administracyjną będzie się kogoś poprawiać, bo wtedy wejdziemy 

w cały tryb odwołań, a wtedy SKO będzie rozstrzygać kto ma rację. Więc to też 

są pewne ryzyka związane ze standardami ustawy sejmowej. Ceny rosną, koszty 

bytowe rosną. Ulgi i dodatki – ten system dodatków funkcjonuje w przypadku 

dopłat do mieszkania, i w przypadku wszystkich tych, które podpadają pod 

formy pomocy społecznej świadczone przez MOPR, więc myślę, że jeśli będzie 

potrzeba rozszerzenia katalogu tej pomocy, to trzeba będzie się nad tym 

zastanowić. Pani Radna Obara zapytała czy jest mi znany system EKO AB. 

Znany jest mi system, został wprowadzony na początku w jednej Spółdzielni 

i do tej pory funkcjonuje i nie znalazł jakby takiego szerokiego 

upowszechnienia. Ten system polega na tym, on się pewnie sprawdzi 

w zabudowie wielorodzinnej, o gęstej zabudowie, gdzie mieszkańcy maja tak 

blisko do tej budki, jak do altanki śmietnikowej. I rzeczywiście tam są osoby, 

które od razu segregują odpady np. biologiczne , które niosą też pewne ryzyka, 

zagrożenia sanitarne, są przechowywane w lodówkach, no i w jakiś sposób to 

funkcjonuje. Pani Radna użyła takiego określenia, że „mieszkańcom byłoby 
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lżej”. Ja myślę, że mieszkańcom będzie lżej jeżeli wszystkie odpady trafią do 

Promnika, również te, które są przesegregowane, wyselekcjonowane w takich 

altankach. Ale to pozostawiam raczej dużym zarządcom, Spółdzielniom, jeśliby 

chciały coś takiego uruchomić. Na dzisiaj, w stosunku do tego co 

zaproponowaliśmy i co jest konsekwencją pewnych naszych deklaracji czy 

wyboru z 2004 roku, potwierdzonego w roku 2007, wtedy kiedy aplikowaliśmy 

o pieniądze unijne, wprowadzenie tego systemy Eko AB podrożyłoby ten cały 

system. Ważne żeby odpady były oddzielnie: suche i mokre, butelki, plastik, 

i wtedy gdy trafi to do naszej instalacji osiągniemy nie tylko wskaźniki odzysku, 

które przyjęliśmy, ale również będzie to zoptymalizowane kosztowo. Panowie 

Radni Karyś i Machnicki odnieśli się do nowej świeckiej tradycji. Podtrzymuję 

to. Mam już kolejne tematy, które chciałbym omówić, dotyczy to linii 220 kV. 

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej przedstawiłem swoje 

stanowisko, wczoraj się spotkałem z projektantami i urbanistami. Jeżeli będzie 

taka możliwość żeby już w grudni omówić to z Klubami Radnych, to prosiłbym 

o to, jeżeli nie to na początku stycznia. Bardzo dziękuję. 

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za    - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/688/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Kielce. 

 

II. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/689/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 

III. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/690/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych 

przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich 

zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi 

 

IV. Głosowanie 

Za   - 19 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/691/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kielce, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 

V. Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/692/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

VI. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/693/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności. 

 

VII. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/694/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania 

deklaracji. 

 

VIII. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/695/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych. 

 

IX. Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/696/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych. 

 

X. Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/697/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

XI. Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVII/698/2012 z dnia 6 grudnia  

2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

 

Do pkt. 7  

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Treść Rezolucji każdy Radny otrzymał, obszerne uzasadnienie zostało 

przygotowane przeze mnie w konsultacji ze Związkiem Miast Polskich. Pan 

Prezydent Brejza, do którego to jest kierowane jest członkiem Zarządu ZMP 

i odpowiada za gospodarkę komunalną, nie chcąc wykorzystywać całej 

organizacji stowarzyszenia ZMP, zresztą ZMP jest ekspertem w Trybunale 

Konstytucyjnym od spraw samorządowych, wystąpił jako organ upoważniony 

przez Radę do Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby były jakieś pytania 

dotyczące tego materiału, który Państwu przedstawiłem, a jest to dla mnie rzecz 

oczywista, że chcemy wesprzeć tę inicjatywę. W tej chwili ponad 600 miast 

i gmin wsparło to wystąpienie do TK. Chcę powiedzieć, że na ostatniej Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Pan premier Tusk obiecał się pochylić nad tym 

tematem i ewentualnie skorygować to, co jest źle zrobione. Nie wiem czy 

dojdzie do tego, czy nie, ale starać się trzeba żeby zmienić ten przepis, który tak 

naprawdę z jednej strony pokazuje, że gmina jest zobowiązana czyli jest to 

zadanie własne gminy, a z drugiej strony kieruje się gminą czyli pokazuje się, że 

to jest zadanie zlecone, a nie własne.  

 

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

 

Głosowanie 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła Rezolucję z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie 

wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie 

skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie 

niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Do pkt. 8 

 

Interpelacje (załączone do protokołu) złożyli Radni: 

1. Alicja Obara, 

2. Joanna Grzela, 

3. Oleg Magdziarz 

 

Z zapytaniem zwrócił się Pan Radny Włodzimierz Wielgus 

 Panie Prezydencie Gruszewski nie wiem, obym się mylił, ale ponieważ 

mnie to intrygowało cały czas, zadałem pytanie czy możliwe jest przejęcie 

pracowników zakładu budżetowego zgodnie z art. 23
1
, powiedział Pan, że nie 

jest to możliwe. W międzyczasie troszeczkę poszukałem w internecie i okazuje 

się, że to chyba jest nieprawda. Jest to sprawa bardzo istotna z punktu widzenia 

Radnych podejmujących tak ważną uchwałę. I jeżeli niewiedza spowodowała, 

że zostaliśmy wprowadzeni w błąd, to tak być nie powinno. Dlatego zadaję 

pytanie do Biura Prawnego czy jest możliwe przejęcie pracowników po 

likwidowanym zakładzie budżetowym do spółki komunalnej? 

 

Do pkt. 9 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

W ramach wizyty Świętego Mikołaja każdy jeszcze będzie miał możliwość 

spróbowania ciastka kieleckiego, które jest pewną promocją Miasta Kielce. 
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Bardzo proszę nasze ukochane Wiceprzewodniczące Rady, aby zajęły się 

poczęstunkiem. 

 

Radna Agata Wojda Przewodnicząca Komisji Urbanistyki Architektury 

i Ochrony Środowiska 

Bardzo proszę, aby członkowie Komisji po zakończeniu sesji zostali na sali 

obrad. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Pan Przewodniczący Jerzy Pyrek poinformował mnie, że we wtorek o godz. 

10.00  w sali 110a, będzie posiedzenie Komisji Doraźnej, która została dzisiaj 

powołana. 

 

Radna Katarzyna Zapała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 

Przez Prezydenta Gruszewskiego została tutaj poruszona sprawa linii 

przesyłowych. Jestem członkiem Komisji Urbanistyki, która jest jakby pierwszą 

Komisją opiniującą uchwałę, która będzie pokazywała w jaki sposób ta linia 

będzie przebiegać przez nasze Miasto. Zajmowaliśmy się tym tematem na 

ostatniej Komisji, a ja z ramienia Komisji zajmuję się pracą nad tym 

z mieszkańcami. Otóż mieszkańcy zebrali informacje, które świadczą o tym, że 

linia przesyłowa ma być prowadzona nieopodal własności PKP. I tutaj opinia 

jest pozytywna od PKP Energetyka. I uzgodniliśmy, to jest propozycja 

Dyrektora Boberka, żeby przygotować szkic w jaki sposób mieszkańcy widzą 

jak te linie powinny przebiegać. Ten szkic już powstał, uzupełniamy jeszcze 

parę elementów. Natomiast generalnie czekamy na to, aby otrzymać opinię 

z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, bo przez pewien fragment ta linia 

przesyłowa będzie przebiegała wzdłuż ich własności, drogi S 7. Ja Państwa chcę 

tylko poinformować o tym, że prace nad tym trwają. Umówiliśmy się 

z Dyrektorem Boberkiem, że takie pismo zostanie przekazane do Biura 

Planowania Przestrzennego, a oni z kolei przekażą je inwestorowi, by mógł 

odnieść się do rzeczy, które w konsultacjach, a większość z Państwa brała udział 

w tych konsultacjach, wcześniej były niemożliwe, a okazują się teraz możliwe, 

i w przyszłym tygodniu będę się z Państwem, jako Klubami, kontaktowała, bo 

pomyślałam sobie, że to jest dobra formuła, aby każdy z Radnych miał szansę 

podpisać się pod takim kompletem dokumentów i prośbą o ponowne 

rozpatrzenie przebiegu linii przesyłowych. 
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Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Przeczytam Państwu podziękowanie jakie przysłana moje ręce dla Rady Miasta 

Kielce; „Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacją 

naszych wspólnych celów i zamierzeń, opowiadając się za budową nowej 

siedziby Przedszkola Samorządowego nr 8 na osiedlu Baranówek, kierowali się 

Państwo dobrem małych mieszkańców oraz ich rodziców, za co pragniemy 

serdecznie podziękować. Dzieci i Rodzice z Przedszkola Samorządowego nr 8, 

Mieszkańcy Osiedla Baranówek.” 

 Przypominam Państwu jeszcze, że najbliższa sesja w dniu 20 grudnia jest 

sesją budżetową. Rozpocznie się o godzinie 10.00, a w przerwie obrad o godz. 

12.00 przejdziemy do USC, gdzie odbędzie się spotkanie świąteczne, po którym 

będziemy kontynuować posiedzenie Rady Miasta. 

 

Do pkt. 10 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXVII sesję Rady Miasta 

Kielce w dniu 6 grudnia 2012 roku. 

 

 

Protokołowała              Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

Małgorzata Gała         Tomasz Bogucki 

 


