Protokół Nr XXX/2016
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2016 r., w godz. 10.00- 10.40
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego
w Kielcach, Rynek l

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 19 Radnych. Nieobecni
Radni - Joanna Grzela, Stanisław Góźdź, Jarosław Karyś, Dawid Kędziora,
r
Grzegorz Swiercz, Regina Zapała.

Do pkt. l

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Otwieram XXX, nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kielce w dniu 5
sierpnia 2016 roku, zwołaną na wniosek Prezydenta Miasta Kielce.
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 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 prawomocność obrad dzisiejszej sesji.
W tym miejscu mój apel do Radnych - z racji tego, że formalnie mamy sierpień
jako miesiąc urlopowy, ale nie można formalnie się zrzec diet i stąd mój apel
aby te diety za miesiąc sierpień przekazać ewentualnie na cele charytatywne.
Do pkt. 2

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Porządek
dzisiejszej
sesji został określony
przez
i obejmuje dwa projekty uchwał.
Przystępujemy do realizacji ustalonego porządku obrad.

wnioskodawcę

Do pkt. 3 - 4

Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekty uchwał:
I. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kielce na lata 2016-2040,
II. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2016 rok.
Proponujemy zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta Kielce
o kwotę 2 min zł i przeznaczyć te środki na promocję Miasta poprzez sport,
przeznaczyć je dla Klubu Sportowego Vive Turoń Kielce. Środki te
wykorzystywane będą zgodnie w umową na promocję podczas rozgrywek
w sezonie 2016/2017.
Środki proponuje się uzyskać poprzez zwiększenie planu dochodów
bieżących:
- z tytułu opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych
stałych
i
okresowych,
legitymacji
dla
instruktorów
w kwocie 600 tyś. zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 500
tyś, zł,
- zwrotu podatku VAT od zakupionej nieruchomości przy ul. Olszewskiego
w kwocie 400 tyś. zł,
- oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zimowe
utrzymanie dróg w kwocie 500 tyś. zł.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej będą skutkiem przyjęcia zmian
w budżecie na 2016 rok.
Bardzo proszę o uchwalenie zaproponowanych zmian.
Radna Agata Wojda
Szanowni państwo, ja myślę, że dzisiaj podstawowym zagadnieniem jest to jakie
zasługi Klub ma dla promocji Miasta, promocji sportu, budowania naszej
lokalnej tożsamości, naszej lokalnej dumy. I myślę, że jest to kwestia nad którą
nawet nie ma sensu dyskutować. Pewnie jak tu jesteśmy, każdy mógłby
wygłosić kilkuminutowy albo dłuższy pean na rzecz Klubu i Jego osiągnięć
sportowych, a te osiągnięcia, które były w tym roku są absolutnie bez
precedensu i jesteśmy z tego faktu wszyscy niezmiernie dumni. I chciałabym
żeby to był absolutny priorytet, który na dzisiejszej sesji wybrzmi. Ja
przewiduję, że tę uchwałę zaakceptujemy i te pieniądze trafią do Klubu, bo temu

Klubowi za ten sukces absolutnie się należą. Natomiast bardzo proszę żeby się
nie dziwić, że sam tryb w jakim procedujemy wzbudza w pewien sposób nasze
wątpliwości. A wobec tego typu trybów mamy nieciekawe doświadczenia,
ponieważ niejednokrotnie w przypadku innego Klubu podejmowaliśmy w takich
trybach decyzje pod naporem takiego emocjonalnego szantażu, że musimy dać
pieniądze, bo wydarzy się coś niedobrego, wniosek o upadłość. I te naturalne
skojarzenia, które mamy trochę budzą nasze wątpliwości, nawet jeżeli są one
niesprawiedliwe, to jednak gdzieś z tyłu głowy, przynajmniej my jako radni
Klubu PO, takowe mamy. W związku z tym takim apel żeby, jeżeli takie prośby
i wnioski mogły się odbywać w normalnym trybie, to żeby na przyszłość tak
było. Chciałabym żeby Klub z Miastem ustalał roczną współpracę finansową
żebyśmy nie byli zaskakiwani nowymi prośbami o pieniądze. Aczkolwiek,
podkreślam, że rozumiem, że w tym roku ze względu na spektakularny sukces
sytuacja jest wyjątkowa. I jeszcze jedna rzecz Szanowni Państwo, dajemy
pieniądze jako Miasto na promocję poprzez sport. Ja sobie dokładnie
przypominam, że samorząd województwa świętokrzyskiego inwestował
w działania promocyjne za pomocą Klubu i ja pamiętam jak te działania
wyglądały, to były duże kampanie reklamowe, duże bilbordy, były nagrywane
filmiki, to była prawdziwa reklama samorządu województwa. Nie widzę ze
strony miasta i urzędników, żeby była taka wola żeby ten sukces jeszcze
bardziej dla Miasta wykorzystać. My nawet bylibyśmy w stanie dołożyć trochę
pieniędzy do tej kwoty 2 min zł żeby w ramach tego odbyła się profesjonalna
promocja z użyciem wizerunku tych naszych sportowych bohaterów. Ale nawet
jeśli nie chcemy generować dodatkowych kosztów bardzo proszę Panie
Prezydencie żeby zmobilizować swoich urzędników, bo w formie bezkosztowej
naprawdę można zrobić fajne narzędzia promocji korzystając z tego, że mamy
tak rozpoznawalne osoby. Możliwość nakręcenia filmików i promocja poprzez
social media, że Kielce są świetnym miejscem gdzie można odnosić sukcesy, to
nie jest, Panie Prezydencie, duży wysiłek, i on może naprawdę niewiele
kosztować. Nie dawajmy pieniędzy tylko za to, że to jest Vive Tauron Kielce,
tylko spróbujmy ten sukces jeszcze bardziej wykorzystać dla Miasta, bo mam
wrażenie, że w tym momencie Pan Prezydent i urzędnicy nie robicie Państwo
nic żeby ten sukces z jeszcze większą korzyścią dla promocji Miasta
skonsumować.

Radny Jan Gierada
Na temat niepodważalności sukcesu nie będę mówił, bo wszyscy dokładnie
to wiemy. Natomiast chciałbym się dzisiaj dowiedzieć taką rzecz - zwołuje się
nadzwyczajną sesję, w okresie urlopowym, Zarząd Vive dokładnie wiedział, że
są urlopy. Chciałbym się dowiedzieć dzisiaj od Prezesa Zarządu co się takiego
nadzwyczajnego stało, że Zarząd obudził się, że nagle nie ma co włożyć do
garnka. Ja tak odczytałem te artykuły prasowe, że natychmiast, już, dzisiaj
dawać te pieniądze, bo inaczej to upadnie Klub. Takie trochę to odczułem, nie
wiem czy to przejęzyczenie redaktora czy tak celowo napisane. Jakbym był
zaszantażowany, że mam przyjść, zagłosować, że mam te 2 min dać mimo, że
na początku roku Klub otrzymał teraz 200 tyś. zł, a wcześniej 2 min zł. To jest
pierwsza sprawa. Druga sprawa odnośnie tego, że dlaczego 2 min zł. Chciałbym
się dowiedzieć, bo z prasy tylko wiem, że te pieniądze idą na opłacenie hal, na
szkolenie młodzieży. Jest to potężna kwota. Na zasadzie, że podatnik wytrzyma
wszystko można dawać co kwartał każdemu i Koronie i Vive. Ja jestem całym
sercem za Vive. Zawsze byłem i będę za tym Klubem pomimo, że mam jakiś
tam swój uraz do jednego z członków Zarządu, który mi już rok czasu przynosi
karnet za moje pieniądze i nie przyniósł, ale ja wytrzymam będę w telewizji
oglądał, za pieniądze powtarzam, nie za darmo. Natomiast są też takie gadki
w Kielcach, że Korona dostaje to Vive też dostaje, co to dwa, to jeszcze dwa,
podwyższymy opłaty za tablice rejestracyjne czy za inne rzeczy ściągniemy
i będziemy te 2 miliony mieli. Miasto jest potężnie zadłużone i wszyscy radni
o tym wiemy i mieszkańcy o tym wiedzą. Takie rozdawanie pieniędzy robi się
trochę dla mnie takie niesmaczne i dziwne. Ja zagłosuję oczywiście za tymi
pieniędzmi, bo nie chcę być jakąś czarną owcą, natomiast chciałem się
dowiedzieć czy Vive będzie jeszcze żądało pieniędzy w tym roku i w jakiej
wysokości?
Radna Joanna Winiarska - ad vocem
W odpowiedzi do radnego Janka Gierady - na Boga nie porównujmy dotacji dla
Klubu, który walczy z sezonu na sezon o utrzymanie w tabeli, z Klubem, który
niesie nam chwałę, promocję na cały świat. Na dniach rozpoczyna się
Olimpiada gdzie tak naprawdę większość zawodników którzy będą grali
w naszych barwach to właśnie zawodnicy Vive Tauron Kielce. Dlatego tak
naprawdę nie możemy tutaj porównywać pieniędzy dla Korony Kielce
z pieniędzmi dla Vive Tauron Kielce. Dziękuje.

Radny Jan Gierada - ad vocem
Pani nie rozumie pewnych rzeczy logicznie i Pani tak mówi sobie sama do
siebie. Pani zapomina, że Korona Kielce, którą też szanuję, bo ja wszystkie
Kluby szanuję, też jestem Prezesem dużego Klubu bokserskiego i nie ciągnę tu
jakiś pieniędzy, i też promuję na całym świecie, Rushh, z 17 krajów ściągnąłem
i to jest promocja ogromna. Korona jest spółką Pani wie czyją, a Vive nie jest
spółkaąMiasta. I jak Pani wie Korona wzięła już ponad 50 min zł i też nad tym
ubolewam, bo nie można jej sprzedać i wszyscy o tym wiemy. Ja nie mówię, że
się Vive nie należy nagroda, na początku mówiłem, że nie będę mówił
o osiągnięciach, bo one są potężne, ogromne, niewyobrażalne, może raz w życiu
tak się zdarzyło, daj Boże żeby więcej tak się zdarzyło. Natomiast mówi Pani
Korona nie porównywać. Pieniędzy nie da się porównać takich 50 i 2 min, bo tu
jest 25 razy więcej.
Radna Agata Wojda - ad vocem
Ja tylko taki mały apel o kulturę wypowiedzi. Ja rozumiem, że są emocje, ale
Panie Radny, Pani Radna Winiarska nie mówi sama do siebie. I tak samo jak
cierpliwie słuchamy często Pana wypowiedzi, tak samo każdy ma prawo
wyrażać swoje opinie. I bardzo bym prosiła o powściąganie języka w tej kwestii.
Radny Marcin Chłodnicki
Dyskusja zaczyna odbiegać od meritum, ja wrócę do tego meritum.
Oczywiście sława i rozgłos, który przynosi Vive nie podlega żadnej dyskusji i
chyba każdy z nas to wie. Budzą się natomiast inne pytania i uprzedzając
nadchodzące głosowanie oczywiście deklaruję, że będę głosował „za"
przekazaniem tych pieniędzy Klubowi, natomiast wcześniej chciałbym usłyszeć
odpowiedzi na kilka pytań. Jedno z nich brzmi: skąd, to co przed chwila już
radny Jan Gierada mówił, skąd to zaskoczenie, bo do mnie nie dociera
argumentacja, że okazało się, że Klub wygrał Ligę Mistrzów. Jeżeli Klub
startuje w Lidze Mistrzów to ja zakładam, że władze Klubu i trener i cała ekipa
zakłada, że wygra tę Ligę Mistrzów, więc takie rzeczy podejrzewam, się
planuje. Dla mnie to jest niejasne chciałbym usłyszeć jasną odpowiedź. Druga
kwestia, są tak naprawdę plany w kwestiach finansowania Klubu, na kolejny rok
czy dwa. Dlatego, że również nie chciałbym by Rada Miasta była ad hoc
zaskakiwana tego typu prośbami i wolałbym by były one budowane w strategii,
w budżecie Miasta. Kolejna rzecz bardziej do Prezydenta, o czym już mówiła
Radna Agata Wojda, ja też uważam, że Miasto kompletnie nie wykorzystuje

potencjału jaki daje Klub Vive i jego wygrana chociażby poprzednia Finał Four
czy Liga Mistrzów. Miasto jest promowane oczywiście, że tak, dzięki Klubowi,
dzięki temu że on wygrywa, że w mediach funkcjonuje w kontekście
sportowym, natomiast w żaden sposób nie jest wykorzystywany przez Miasto
jako, przepraszam za słowo, ale tak się używa w marketingu nawet, w promocji
w tym zakresie. Najprawdopodobniej dzieje się tak dlatego, Panie Prezydencie,
że w Mieście nie ma osoby ani komórki odpowiedzialnej za kompleksową
promocję Miasta. Kiedyś taka komórka była, a dzisiaj nie istnieje, rozmyte są te
funkcje i zadania dotyczące promocji. Przy okazji to poruszam, ale jest to temat
kiedyś na poważniejszą dyskusję na ten temat. I na pewno warto też poruszyć
fakt, że nie wszyscy mieszkańcy Kielc z radością odbierają to dofinansowanie i
my jako radni musimy to mieć z tyłu głowy, dlatego że zawsze mówi się w
Kielcach, że na wiele spraw w Kielcach brakuje pieniędzy, czasem
podwyższamy podatki, że czasem podwyższamy czynsze w mieszkaniach
socjalnych, więc apeluję do radnych abyśmy to mieli na uwadze, żeby ta
praktyka takiego ad hoc dofinansowania Klubów nie weszła nam w krew.
Radny Krzysztof Adamczyk
Stworzyliśmy w Kielcach, to znaczy Bertus, i chwała mu za to, powstał
w Kielcach demon sportowy, powiedzmy sobie szczerze, którego nam zazdrości
cała Europa. Sukces niewyobrażalny jeżeli chodzi o sport, o dyscyplinę jaką jest
piłka ręczna i o promocję naszego Miasta. Dlatego dzisiaj mamy problem, który
trzeba rozwiązać bezwzględnie, trzeba określić jakąś strategię działania dla tego
Klubu. Bo dobrze wiemy, że pieniądze, które idą za sukcesem też są niestety
ogromne. Czytamy budżety Klubów jak Yesprem, jak Kolonia, Barcelona czy
inne, mają oczywiście budżety o wiele, wiele większe. To rodzi pytanie czy
jesteśmy w stanie utrzymać ten poziom, który osiągnęliśmy czyli dalej walczyć
o Finał Four i więcej o wygranie Ligii Mistrzów. Jeżeli chcemy to robić te
pieniądze muszą być wiele, wiele większe. Dlatego dzisiaj trzeba absolutnie
poprzeć tę uchwałę, i więcej, szukać pomysłu jak przeznaczyć większe środki
w nowym budżecie dla Klubu Vive Tauron Kielce. Pamiętajmy o tym, że
mieszkamy w Kielcach. Tutaj potęga biznesu nie jest tak wielka jak w dużych
miastach, Poznań, Wrocław, Warszawa czy Kraków. Dlatego Bertus na pewno
robi wszystko żeby tych sponsorów ciągle pozyskiwać, bo jak mówię, te koszty
są ogromne. Dlatego szukajmy dzisiaj, Panie Prezydencie, w budżecie Miasta na
przyszły rok takich środków, które pozwolą temu Klubowi spokojnie
funkcjonować, rozwijać się. Pamiętajmy, że druga drużyna awansowała do

I Ligii, to też są koszty, bardzo mocno Klub inwestuje w młodzież, tych grup
szkoleniowych jest coraz więcej. Wydaje mi się, że musimy stworzyć
mechanizm, który zabezpieczy Klub od strony Miasta. Bo jak mówię,
promocyjnie nikt i nic nam tego nie da co dało Vive Tauron Kielce, dlatego dziś
głosujmy „za" i myślmy jak pomagać Klubowi mocniej żebyśmy nigdy takich
sesji nadzwyczajnych nie musieli zwoływać.

Radna Katarzyna Zapała - ad vocem
Ja mam takie pytanie nawiązując do wypowiedzi mojego przedmówcy.
Powiedział, że nastąpił pewien problem, skoro on nastąpił i są takie informacje,
to ja bym prosiła o kilka zdań na temat co to jest za problem, a proszę nie
dlatego że jestem wścibska, tylko dlatego, że jeśli pojawił się jakiś problem, to
jeżeli go poznamy, to może jesteśmy w stanie go rozwiązać, a po drugie
jesteśmy w stanie zapobiec mu na przyszłość. Dlatego jestem ciekawa i bardzo
bym prosiła o informacje co to są za problemy i dlaczego tak nagle dzisiaj
dyskutujemy na temat przekazania tych pieniędzy. Bo co do wcześniejszych
wypowiedzi to absolutnie się zgadzam, natomiast chciałabym poznać sytuację
od podszewki, po to by jej zapobiegać.

Radny Witold Borowiec
Może zacznę od tego, że będę głosował „za", ale nie jestem oczywiście
zwolennikiem tej formy jaka się pojawiła, że w takim trybie się spotykamy.
Praktycznie argumentem jest to, że te pieniądze są potrzebne dlatego, że została
wygrana Liga. Mam pytanie czy to jest tylko ten powód, bo
z informacji, które są w przestrzeni ogólnodostępne, słuchałem również Prezesa
o obciążeniach jakie wynikają z tytułu wynajmu Hali, to wynika, że trochę jest
tych zaległości po stronie Vive, i za ubiegły rok i za ten. Mam pytanie, z troską
o przyszłość, czy te pieniądze wystarczą, bo z tego co wiem, to jest kwota 400,
500 tyś. zł, to jest taka pozycja spora i pewnie jeszcze inne zaległości.
Chciałbym trochę informacji z czego to wynika, czy tylko z tego że Vive
wygrało Ligę.
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Radny Marian Kubik
Ja powiem tak - chyba zapomnieliśmy o jeszcze jednym Klubie, który też
gra w najbliższej Lidze, to znaczy Effector i też powinniśmy wspierać. Ja tu od
razu mówię, nie jestem przeciwny żeby dać Klubowi Vive te 2 min zł, będę
głosował „za". O sukcesach to już wszyscy powiedzieli, wiec nie ma sensu
mówić. Natomiast mówię, mamy jeszcze Effectora i też musimy się nad tym
zastanowić. Powiem tak, piłka siatkowa też jest, powiedzmy, dla mnie, przede
wszystkim dla rodzin, które przychodzą na te mecze, jest bardzo ważna, bo to
jest bardzo ciekawy sport. I wydaje mi się, że też powinniśmy się nad tym
pochylić. Natomiast chciałbym tu jeszcze jedną rzecz a propos reklamy. Pani
radna Agata mówi, że Województwo, znaczy Marszałek, oczywiście reklamuje
się poprzez Vive, poprzez piłkę ręczną. Nie wiem może w jakimś innym mieście
mieszkam, nie widziałem tych bilbordów i tych filmików tak zwanych.
Widziałem co prawda Pana Marszałka parę razy na meczu, jakieś tam nagrody
dawał. A w ogóle, to Pani Agato, z tego co od dłuższego czasu jak obserwuję
telewizję, przeważnie naszą telewizję, to Pan Marszałek sam się reklamuje i to
bardzo często poprzez różnego rodzaju filmy właśnie. To na pewno się
reklamuje. Natomiast jeżeli chodzi o reklamę poprzez te filmiki, poprzez
bilbordy ja tego nie widziałem. Być może nie w naszym mieście. A propos
reklamy Pani mówi, że za mało Miasto się poprzez Vive reklamuje. Nie wiem,
być może. Natomiast to, co było podczas tego meczu, sam byłem osobiście,
bardzo dużo ludzi było, była transmisja, bardzo dużo młodzieży oglądało ten
mecz, to też jest reklama. Bo to jest reklama też dla tych młodych, którzy
przychodzą na te mecze. Tego też nie można pomijać, że to nie jest reklama.
Później przy tym powitaniu jakaś reklama też jest. Natomiast wydaje mi się, że
być może jeszcze bardziej się trzeba reklamować. Także nie przesadzajmy z tym
reklamowaniem przez Pana Marszałka.

Radna Agata Woj da - ad vocem
Jak tak słucham Pana Radnego to myślę, że edukację w zakresie
współczesnego marketingu należałoby zacząć od absolutnych podstaw. Jedna
rzecz, może się Panu wyda to niewiarygodne, jest sensowne reklamowanie się
poza granicami swojego miasta i województwa. Jeżeli Pan nie widział, to bardzo
się dziwię i radzę bardziej zainteresować się swoim miastem i województwem.
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Radny Władysław Burzawa
Ja myślę, że zakończylibyśmy tę dyskusję, bo jak widać wszyscy jesteśmy
„za", niektórzy troszeczkę „przeciw". Ale ja mam pytanie do Pani Skarbnik, bo
zaniepokoił mnie Pan Radny Chłodnicki, czy my ostatnio podnosiliśmy czynsz
za mieszkania socjalne?

Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta (z sali udzieliła odpowiedzi)
Nie.
Radny Władysław Burzawa
Nie. Czyli Pan Radny Chłodnicki myli się. Dobrze, dziękuję. Pan Radny
Chłodnicki się myli, a więc możemy zamknąć dyskusję.
Radny Marcin Chłodnicki - ad vocem
Kolego Radny Burzawa, no jak Radny Chłodnicki się myli, jak na przykład
w 2012 roku były podnoszone opłaty, czy teraz jest plan. No nie myli się. Jeżeli
mówię, że są takie pomysły, nawet ostatnio w mediach też się pojawiały, ja nie
mówię, że to się stało, proszę uważnie słuchać, ewentualnie przejrzeć sobie
protokół co ja mówiłem dokładnie, a nie publicznie mówić, że ja się mylę.
Dziękuję.

Radny Włodzimierz Wielgus
Po wysłuchaniu tych burzliwych wypowiedzi, na różnym poziomie
przyznam, chcę tylko w kwestii formalnej zająć stanowisko dlatego, że obecnie
Klub nazywa się KS Vive Kielce, żebyśmy błędu formalnego w uchwale nie
popełnili.

Pan Bertus Servaas Prezes Klubu Sportowego VIVE TAURON KIELCE
„Proszę wybaczyć mi mój język, ale nadal jest jak jest, ale będę próbował
odnosić się do wszystkich tematów dzisiejszych. Bardzo dziękuję za
zaproszenie, chętnie tutaj jestem, bo chciałbym wszystkim obecnym wyjaśnić
o co chodzi. I to idzie też kosztem wizerunku Klubu, wizerunku Miasta i mojej
osoby. Chciałem parę punktów wyjaśnić, proszę kierować do mnie pytania, to
bardzo proszę. Kiedy dostanę dotację 2 min zł, to de facto dla Klubu jest to 1,6

min zł, bo VAT trzeba odprowadzić oczywiście,. W zeszłym roku dostaliśmy
1,6 min zł i teraz prosimy o 1,6 min zł. dla Klubu. Dla Was jest to wydatek 2
min zł, a dla nas to jest 1,6 min zł. Dostajemy te 1,6 min zł od dwóch lat, 2015
i 2016. Koszt szkolenia i hali, i muszę też niestety powiedzieć, że ten dług to nie
jest tyle co Pan mówił, i jest to dług trochę specjalnie robiony, bo
prowokowaliśmy pewne sprawy. Wynajem Hali i szkolenie młodzieży, my to
wszystko liczymy to jest to prawie 1,5 min zł, to prawie jest to zbliżone do 1,6
min zł. Kiedy patrzę na kilkanaście lat to dopłaciliśmy wiele milionów przez te
14 lat. To nie jest tak, że my sami nie dajemy rady i w każdym roku
przyjdziemy do Miasta prosić o pieniądze. Są takie rzeczy, że to jest prywatny
biznes i nie powinno się do prywatnego biznesu dokładać. Kiedy byłby to mój
prywatny biznes to już dawniej byłyby kierowane prośby. To nie jest prywatny
biznes, to jest kochać Miasto, odpowiedzialność bierzmy za społeczeństwo ja
oraz Wy jako radni, my jako biznesmeni. Na pewno to nie jest mój prywatny
biznes. I w Kielcach oraz województwie potrafimy to robić. Klub jest naszą
odpowiedzialnością, wszystkich. Mamy szkolenie młodzieży, mamy przykłady,
do młodzieży muszę wyjść od ulicy. Trzeba ich odciągnąć od komputerów,
trzeba do nich wyjść i pokazywać przykłady, co my robimy już od wielu lat.
Próbujemy to załatwić dla Was, dla Miasta, dla Polski, dla Województwa.
Naprawdę jest to bardzo ciężka praca. Dzisiaj słyszałem kilka głosów, co mnie
bardzo boli, bardzo chciałbym abyście to wszystko zrozumieli. Promocja. Ja
mam raport tylko robiony dla Miasta, oczywiście do wglądu, kiedy w sezonie
2015/2016 wizerunek Miasta został wyceniony na 8 min zł. Nadal nie pytamy
Was o nic, oprócz umowy z Prezydentem Miasta na 1,6 min zł rocznie. Teraz
wróćmy, bo też słyszałem takie głosy, Tauron to też są publiczne pieniądze,
znów pomyłka, dla Tauron jest to czysty interes. Oczywiście przez nas mają
promocję. Przez nasze sukcesy teraz jest łatwiej rozmawiać, nawet nie obniżyli
nam kiedy duże państwowe firmy obniżyły innym Klubom. Jesteśmy z tego
dumni. Ja gwarantuję Państwu temat lexusy, bo słyszałem różne opinie na ten
temat, Klub płaci zero. Wręcz przeciwnie te auta i ta firma jeszcze nam płacą.
Oprócz 24 samochodów, to płacą jeszcze pieniądze. My naprawdę dbamy
o pieniądze. Wszystkie koszty sprawdzamy, patrzymy ile ludzi jest
zatrudnionych. Przy takim sukcesie to jest bardzo mało ludzi i pilnujemy
wszystkich kosztów. Jesteśmy wybrani jako najlepszy Klub marketingowy
w roku. Powinniśmy być dumni z tego. Temat kosztów promocji. Gwarantuję
Państwu, kiedy są dobre plany, to my pozostajemy do dyspozycji. Nasi
zawodnicy bardzo często wykorzystywani są do różnych rzeczy, są w szkołach,
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są w Tragach Kielce, jak jest taka potrzeba. Ale są też do dyspozycji Waszej.
Jeżeli Wy otwieracie jakąkolwiek komórkę my jesteśmy do dyspozycji.
Chciałem wrócić do promocji województwa, mnie też to boli, kiedy wiem ile
roboty robiliśmy na to, ile robiliśmy, jak to było widoczne. Mnie to naprawdę
boli. Oczywiście siatkarze powinni też dostać pieniądze, tylko przez pierwsze 10
lat ja ich nie dostawałem, ale jestem za. Dlaczego tak późno? Myślę, że to jest
moja wina. Ja byłem wiele razy u Pana Prezydenta, wiele razy zgłaszałem ten
temat. To moja wina, może powinienem wcześniej i mocnej o tym mówić. Mam
ogromny szacunek do Pana Prezydenta i nie chce tutaj, bo On chroni budżet
Miasta, i trzeba mieć duży respekt do tego. Fakt, że co roku są te pieniądze
zasługuje na szacunek. Dlaczego te pieniądze są potrzebne? Jeżeli chce się
dostać licencję, to nie może być żadnych długów. Pewne firmy, sponsorzy płacą
nam później, na by dostać licencję nie może by długów. I to wynosi 1,6 min zł
i jak je dostaniemy, to długu nie będzie. Chcę Państwa zapewnić, że jest to moje
ostatnie wystąpienie w roku 2016. Ja na pewno tutaj nie wrócę, na pewno nie
spytam o pieniądze. Kiedy chcecie do dacie. Kiedy będziecie chcieli nas docenić
to oczywiście mój Klub stoi otwarty dla lepszej promocji. Moje drzwi stoją
otwarte. Jeszcze o sukcesie w Finał Four, bo myślę, że to nie jest do końca
zrozumiane. Kielce to jedyna drużyna, która wygrała Ligę Mistrzów i myślę, że
możemy być bardzo dumni z tego. Czasami mi przykro, bo od 4 lat próbujemy
otworzyć większy sklep -jest odmowa. Dlaczego jest to problemem, zostawiam
otwarte pytanie. My jako Klub przez wiele lat sukcesów, myślę, że zasłużyliśmy
na dobre traktowanie. Ja to robię nie dla biznesu, ale dlatego, że to kocham i dla
mojego Miasta i mojego kraju. Dziękuję bardzo.

Dyskusję zakończono.
Projekty uchwał poddano pod głosowanie.
I.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040.

Za
- 19
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXX/604/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kielce na lata 2016-2040.

II.

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2016 rok.

Za
-24
Przeciw
- brak
Wstrzymało się
- brak
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXX/605/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok.

Radny Jarosław Machnicki
Ja nie prosiłem o głos w momencie dyskusji o pieniądzach, o uchwale,
wysłuchałem odpowiedzi Pana Prezesa i wszystko jest ok. Natomiast chciałem
powiedzieć, że czuję się w dyskomforcie i to całkowitym bo media opisały
wszystko, w bardzo różny sposób, wysłuchiwałem Pana Prezydenta i czytałem
Jego wypowiedzi, natomiast wczoraj dwie godziny wcześniej moja żona
zadzwoniła do mnie do pracy i już widziała, o której i którego dnia będzie sesja,
a ja jeszcze nie widziałem. Myślę więc, że to nie tak, że najpierw się rozmawia
z mediami, a potem z tymi, którzy mają zagłosować, którzy nie do końca mają
czas żeby się z czymś zapoznać. Tutaj akurat nie miałem wątpliwości, ale jeśli
zdarzy się następnym razem jakaś inna rzecz to należałoby, Panie
Przewodniczący, najpierw poinformować Radnych, a potem wypowiadać się
w mediach.

Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Rozumiem, że to jest przytyk do mnie, więc postaram się na tyle, na ile jest
to możliwe odpowiedzieć. Pierwsza sprawa w temacie zmiany godziny sesji —
na prośbę kilku Radnych, wcześniej była informacja, że sesja będzie o godz.
15.00, zmieniłem na godzinę 10.00. Natomiast nie ja osobiście, pracownicy
Biura Rady najszybciej jak to było możliwe, po podpisaniu, bo formalnie muszę
po prostu podpisać wniosek o zwołanie sesji po wniosku Pana Prezydenta,
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maksymalnie szybko jak to było możliwe pracownicy Biura Rady informowali
wszystkich Radnych. Jeśli to się odbyło za późno to przepraszam, ale proszę
wierzyć, że nie było to świadomie. A to zamieszanie dotyczące godziny,
podjąłem decyzję po rozmowach z Radnymi, bo niektórzy sugerowali, że chcą
wcześniej. Tak się to przedstawia.

Do pkt. 5

Dariusz Kozak Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Kolejna sesja odbędzie się w dniu 15 września br.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXX sesję Rady Miasta
Kielce w dniu 5 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Dariusz Kozak
^iJ^
Protokw sporządziła
MalgolJamGala
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