Protokół nr LXII/2018
z Sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 18 października 2018 r., w godz. 10.05 - 12.30
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek l

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych.
Nieobecny radny Władysław Burzawa

Dopkt l
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Otwieram ostatnią w tej kadencji, LXII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 18
października 2018 roku.
Na początku proszę wszystkich o powstanie (rozległ się dźwięk Hejnału
Miasta).
Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich, którzy odpowiedzieli na
nasze zaproszenie i przybyli na uroczystą sesję podsumowującą działanie Rady
Miasta Kielce w kadencji VII samorządu terytorialnego.
Niech mi będzie wolno na samym początku powitać Pana Andrzeja
Bętkowskiego - Wicewojewodę Świętokrzyskiego. Witam Pana Senatora
Krzysztofa Słonia, witam Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego Pana Profesora Jacka Semaniaka, witam Jego Magnificencję
Rektora
Politechniki
Świętokrzyskiej
Pana
Profesora
Wiesława
Trąmpczyńskiego, witani Zastępcę Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach Pana Zbigniewa Rękasa.
Witam również wśród nas Panią Elżbietę Obarę z domu Franaś, Pana
Grzegorza Obarę, Panią Annę Franaś, Panią Joannę Snopek z domu Franaś,
a także Pana Jakuba Snopka.
Witam Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego, Zastępców Pana
Prezydenta Miasta, Panią Barbarę Nowak Skarbnika Miasta oraz Pana Janusza
Kozę Sekretarza Miasta, a także dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta
i szefów podległych Miastu jednostek.

Witam również dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną
relację z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.

Do pkt 2
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Panie i Panowie otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, uzgodniony
w dniu 8 października 2018 roku porządek obrad. Zachodzi jednakże
konieczność zmiany porządku obrad, gdyż Pan Prezydent wniósł
o wprowadzenie pod obrady dwóch projektów uchwał, a mianowicie:
1. w sprawie nadania nazwy Władysława Franasia ulicy w Kielcach oraz
zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej
przebiegu,
2. w sprawie dokonania zmian w Statucie Kieleckiej Rady Seniorów.
Czy są inne wnioski do porządku obrad?
Nie widzę.
Wobec tego poddam teraz pod głosowanie Wysokiej
o wprowadzenie zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji.

Rady

wnioski

I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
nadania nazwy Władysława Franasia ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej
do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymał się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
II.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
dokonania zmian w Statucie Kieleckiej Rady Seniorów

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-24
— brak
- brak

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
W związku z powyższym, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, poddam pod głosowanie
porządek uwzględniający zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-24
- brak
- brak

Przystępujemy do realizacji przyjętego porządku obrad.

Do pkt 3
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści
protokołów z sesji, które odbyły się w dniach: 13 września oraz 8 października
bieżącego roku. Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania
się z protokołami praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji.
Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołów.
I.

Głosowanie przyjęcia protokołu z 13 września 2018 roku.

Za

Przeciw

Wstrzymał się

-24

- brak

- brak

Protokół został przyjęty.
II.

Głosowanie przyjęcia protokołu z 08 października 2018 roku.

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-24
- brak
- brak

Protokół został przyjęty.
Do pkt 4.1

Proszę teraz Pana Dyrektora Grzegorza Staszewskiego o zarekomendowanie
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Władysława Franasia ulicy
w Kielcach oraz zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia
jej przebiegu.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg pan Grzegorz Staszewski.
Chciałbym prosić o przegłosowanie uchwały nadania nazwy Władysława
Franasia ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii
gminnej i ustalenia jej przebiegu.
Nadanie nazwy ulicy imienia Władysława Franasia jest upamiętnieniem Jego
osoby jako kielczanina, najmłodszego legionisty, bohatera walk o niepodległość
naszej ojczyzny szczególnie w roku obecnym 2018, w którym przypada stulecie
odzyskania niepodległości przez Polskę. Nadanie nazwy uzyskało pozytywną
opinię Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów. Jednocześnie nadając nazwę
zaliczymy tą ulicę do kategorii dróg publicznych i ustalimy jej przebieg na
ustalonych działkach.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zapraszam teraz na mównicę Pana Grzegorza Obarę, wnuka Władysława
Franasia.
Pan Grzegorz Obara
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałem dwa słowa podziękowania
w imieniu rodziny Władysława Franasia. Niestety, nie miałem szczęścia znać
mojego dziadka, gdyż zmarł przed moim urodzeniem. Natomiast legenda tej
osoby w mojej rodzinie była bardzo silna i jest do tej pory. W związku z tym
chciałem w imieniu rodziny wyrazić głębokie wyrazy wdzięczności wszystkim,
którzy przyczynili się do tego, żeby tą niezwykle skromną osobę upamiętnić na

mapie Kielc i w danych topograficznych. Dzięki temu być może pamięć będzie
bardziej żywa tej osoby. Sprawa zaczęła się cztery lata temu. I tutaj chciałem
podziękować Panu Jarosławowi Machnickiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego
Domu Kultury, który wtedy był twarzą i organizatorem uroczystości bardzo
znanych. W tym momencie osoba Władysława Franasia jakby wypłynęła na
szersze wody. Ponieważ w posiadaniu naszej rodziny były bardzo ciekawe
materiały, które wówczas zostały upublicznione i spotykała się ta osoba
z dużym zainteresowaniem ze względu między innymi na to, że jak już było
tutaj wspomniane to najmłodszy zewidencjonowany legionista. W wieku
niecałych piętnastu lat, po skończonych czternastu latach uciekł z domu i zapisał
się do Legionów fałszując metrykę. Stąd taka moja refleksja, że idea
patriotyczna, wolnościowa jest bardzo atrakcyjna dla młodzieży również.
Chciałem powiedzieć, że wiek czternaście, piętnaście lat to jest tzw. wiek
gimnazjalny. Wszyscy mamy jakieś konotacje, jaka młodzież w tym wieku jest.
Myślę, że ta młodzież może być wspaniała jeśli trafi na ideę, która ją porwie.
Chciałbym serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu i Panu
Sekretarzowi, którzy od strony organizacyjnej podjęli ten temat i przedłożyli
Państwu, jako Radzie Miasta pod obrady, pod głosowanie. Oczywiście składam
serdeczne podziękowanie Panu Marcinowi Chłodnickiemu, który jest radnym
miejskim i ta sprawę pilotował i bardzo się nią przejął. I doprowadził do tego,
że dzisiaj właśnie ta uchwała została podjęta. Jeszcze raz wszystkim Państwu
serdecznie w imieniu rodziny dziękuję.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marcin Chłodnicki
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja również chciałbym dołączyć się
do podziękowań za to, że ta interpelacja, którą złożyłem została przychylnie
przyjęta. Podziękowania należą się panu Sekretarzowi Miasta Januszowi Kozie,
Panu Przewodniczącemu Dariuszowi Kozakowi. Dziękuję również Jarosławowi
Machnickiemu - Koledze Radnemu, który również wcześniej tę sprawę
pilotował. Dziękuję również Panu Prezydentowi Miasta Kielce za to, że ta
uchwała znalazła się na dzisiejszej sesji i to mimo tego burzliwego okresu
kampanii. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie tak ważny temat przeprowadzić na
tej uroczystej sesji. Dziękuję bardzo Panu.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
Ta kadencja widać miała się tak odbyć. 2014 rok, początek. I kiedy
organizowaliśmy wystawę rocznicową zgłosili się przedstawiciele rodziny

i powiedzieli, że mają takie materiały. W czasie rozmów wychodziło takie
określenie, że w walizce. I naprawdę na takim bezdechu Portal Informacji
Kulturalnej zrealizował film pt. „Walizka legionisty", a cała jedna gablota była
poświęcona właśnie tym dokumentom, które zostały po panu Władysławie
Franasiu. I naprawdę wtedy nie przypuszczałem, że na ostatniej sesji będzie mi
dane głosować w takiej idei. I jeszcze tak osobiście. Jestem właśnie w tej
Komisji ds. nazewnictwa i opiniowałem także tą rzecz. A dlaczego mówię?
Proszę Państwa: zobaczcie na YouTube, na stronie Wojewódzkiego Domu
Kultury, na stronie Portalu Informacji Kulturalnej film mówiący o tym bardzo
cichym, wielkim bohaterze. „Walizka legionisty". Taki tytuł. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę nr LXII/1378/2018
z dnia 18
października 2018 roku w sprawie nadania nazwy Władysława Franasia ulicy
w Kielcach oraz zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia
jej przebiegu.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zanim przejdziemy do kolejnej uchwały chciałbym powitać w naszym gronie
Pana Stanisława Rupniewskiego, byłego Przewodniczącego Rady Miasta,
a także Pana Andrzeja Ordysińskiego - Przewodniczącego Kieleckiej Rady
Seniorów.
Do pkt 4.2

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę o zarekomendowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian
w Statucie Kieleckiej Rady Seniorów. Zapraszam Panią Dyrektor Magdalenę
Gościniewicz.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pani Magdalena
Gościniewicz zarekomendowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian
w Statucie Kieleckiej Rady Seniorów.
Zmiana dotyczy wydłużenia kadencji pierwszej Rady tak, żeby tak kadencja
upływała w dniu 31 października 2019 roku. Bardzo proszę o podjęcie tej
uchwały.
Radna Rady Miasta Kielce pani Joanna Grzela
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałoby się
powiedzieć: chwilo trwaj. Szkoda, że nie wszystkie interpelacje w takim trybie
zadawalającym składającego i interpelującego w danej sprawie były
rozstrzygane. Mówiąc zupełnie poważnie - bardzo serdecznie dziękuję
w imieniu swoim, w imieniu Kolegi Radnego Marcina Chłodnickiego. A przede
wszystkim seniorów którzy zwrócili się do nas z prośbą, interwencją
i interpelacją. Panie Przewodniczący, na Pana ręce serdeczne podziękowania.
Ale dziękuję także Prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu za to, że wyszedł
naprzeciw tym oczekiwaniom i kieleccy seniorzy będą mogli działać,
kontynuować swoją pracę. Tym bardziej, że nawiązali interesujące kontakty.
Szkoda by było, żeby z dnia na dzień one zakończyły się.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-24
- brak
- brak

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę nr LXII/1379/2018 z dnia 18 października
2018 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Kieleckiej Rady Seniorów

Do pkt 5
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni Państwo. Przechodzimy teraz do uroczystej części sesji Rady Miasta,
która kończy działalność naszego samorządu w kadencji 2014-2018.

Do pkt 5 a
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Proszę o zabranie głosu Pana Krzysztofa Słonia Senatora Rzeczypospolitej.
Senator Rzeczypospolitej Polskiej pan Krzysztof Słoń
Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Panowie
Zastępcy Prezydenta, Szanowni Państwo zebrani na tej wyjątkowej sesji. To już
osiem lat jak stałem w tym miejscu i byłem w bardzo podobnej sytuacji, w jakiej
jest dzisiaj choćby Pan Przewodniczący Dariusz Kozak. Kończyłem wtedy
swoją działalność w samorządzie Kielc. Wielu z Państwa pamięta ten czas, bo
wielu również wtedy służyło Miastu jako kieleccy radni. To jest moment
niezwykle wzruszający, jednocześnie skłaniający nas wszystkich do pewnych
podsumowań. Cztery lata minęło bardzo szybko. Cieszę się, że wielokrotnie
mogłem uczestniczyć tutaj i przysłuchiwać się pracy kieleckiej Rady Miasta.
Bardzo Państwu dziękuję za to, że ta praca trwała przez te cztery lata. Dziękuję
Państwu za jednomyślność i niejednomyślność. Dziękuję za uchwały, które były
przyjmowane jednogłośnie i te, które wzbudzały dyskusję. Dziękuję Państwu za
to, że byliście z mieszkańcami. Dziękuję za to tym, którzy reagowali na moje
prośby o wsparcie osób, które się do mnie do Biura zgłaszały. Dziękuję
Państwu, że podjęliście tak wiele niezwykle ważnych dla Miasta inicjatyw.
Dziękuję za to, że wszyscy pracowaliście na dobre imię Rady Miasta
w Kielcach. Dziękuję Przewodniczącym tej Rady: pani Joannie Winiarskiej,
panu Dariuszowi Kozakowi, Wiceprzewodniczącym Rady za to, że tak
doskonale organizowali pracę tej Rady w ostatnich czterech latach. Szczególne
wyrazy podziękowań kieruję też na ręce pana Prezydenta Wojciecha
Lubawskiego i Jego Zastępców, Dyrektorów miejskich jednostek, wszystkich
pracowników Urzędu Miasta i podległych mu instytucji za to, że swoją pracą
przez te cztery lata byliście Państwo wsparciem dla mieszkańców ale także
byliście wsparciem dla Kielc. Panie Prezydencie! Bardzo panu dziękuję za to, że
był pan konsekwentny, że podejmował się wyzwań, które przed panem stawały.

Dziękuję za te pomysły i inicjatywy, które podjął Pan i przy wsparciu Rady
Miasta przeprowadziliście Państwo. Bo jak sięgniemy pamięcią co oczywiście
teraz jest trudne i prawdopodobnie tylko Pan Przewodniczący dysponuje takim
złotym wykazem wszystkich inicjatyw, uchwał, które podejmowaliście Państwo.
To właśnie to wszystko jest dorobkiem Rady Miasta Kielce kadencji 2014 2018. Dziękuję Warn, że byliście z mieszkańcami. Odebrałem bardzo wiele
dobrych sygnałów związanych z Państwa działalnością również tą związaną
z Komisjami, choćby z Komisją Mieszkaniową. To bardzo istotne, że Państwo
angażowaliście się w takie społeczne działania. Dziękuję Przewodniczącym
stałych Komisji Rady Miasta za to, że organizując ich pracę i podejmując się
działań, wyzwań, które stały przed Miastem dawaliście Państwo wyraz swojej
troski o sprawy Kielc i o sprawy mieszkańców. Dziś, na tej sesji u progu setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości daliście Kielcom również
wspaniały prezent w postaci ulicy imienia wspaniałego bohatera, legionisty.
Liczę na to, że chodząc po ulicach Kielc, odwiedzając znajome miejsca
będziecie wielokrotnie z dumą patrzeć na owoc tej kadencji. Na to, do czego
przyłożyliście ręce. Bo to już nie będzie ważne wtedy, czyja to była większa lub
mniejsza zasługa. Będziemy wszyscy pamiętać o tym, że to był dorobek
kadencji 2014-2018.
U progu zbliżających się wyborów życzę wszystkim tym, którzy ubiegają się
o kolejny mandat zaufania u mieszkańców tego, by ten mandat uzyskali. Tym,
którzy kończą już swoją przygodę z samorządem Kielc bardzo serdecznie
dziękuję i mam nadzieję, że zawsze będziecie Państwo ten okres pracy
w Radzie Miasta dobrze wspominać. Pozdrawiam dziś Państwa, pozdrawiam
wszystkich, którzy dziś uczestniczą w tej sesji i dziękuję za bardzo dobre
spędzone z Państwem lata. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo panie Senatorze. Zanim przejdziemy do kolejnych przemówień.
Pan Senator mówił o legioniście, o panu Władysławie Franasiu. Przejdziemy
teraz z Panem Prezydentem do Pani Elżbiety Obary z domu Franaś.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Dariusz Kozak oraz Prezydent Miasta Kielce
Pan Wojciech Lubawski wręczyli kwiaty i podziękowali Pani Elżbiecie Obarze
z domu Franaś.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zapraszam teraz na mównicę Pana Andrzeja Bętkowskiego - Wicewojewodę
Świętokrzyskiego.
Wicewojewoda Świętokrzyski pan Andrzej Bętkowski
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Postanowienie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2018 roku o nadaniu
odznaczeń. Proszę Państwa o powstanie. Na podstawie art. 138 konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16
października 1982 roku o orderach i odznaczeniach odznaczony zostaje na
wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w działalności społecznej
i samorządowej Srebrnym Krzyżem Zasługi Bogucki Tomasz Jan. Podpisał:
Prezydent Andrzej Duda. Proszę Pana Radnego Boguckiego Tomasza Jana
0 wystąpienie, a jednocześnie proszę byłego Przewodniczącego obecnie
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Krzysztofa Słonia, by w tym akcie
odznaczenia Kolegi Radnego uczestniczył.
Nastąpił akt wręczenia odznaczenia Radnemu Rady Miasta Kielce Panu
Tomaszowi Boguckiemu.
r

Wicewojewoda Świętokrzyski pan Andrzej Bętkowski
Szanowni Państwo. Korzystając z tej okazji, że jestem na Waszej LXII sesji
wieńczącej tę kadencję chciałbym skorzystać z okazji i dwa słowa do
wszystkich tutaj zgromadzonych - Pana Przewodniczącego, Wysokiej Rady,
Pana Prezydenta, obecnych tu Gości w osobach Rektorów naszych uczelni,
dyrektorów, pracowników Urzędu Miasta skierować parę słów podziękowania.
Dla mnie samorząd jest istotną wartością, spędziłem w nim czternaście lat
1 rozumiem i czuję to powołanie jakie Warn towarzyszy, w jakiej roli tu
występujecie. Ale żeby nie przedłużać. Dla mnie Kielce nie tylko ze względów
rodzinnych, bo stąd pochodził mój ojciec są miastem, które cechuje się
charakterem. Charakterem w tym kontekście pozytywnym. I Wy Państwo ten
charakter na przestrzeni tej działalności w samorządzie kształtujecie. I to
zamienia się na ten charakter pozytywny w różnych obszarach. Obszarze
gospodarczym, społecznym, w tym wymiarze przenoszenia idei patriotycznej na
młode pokolenie, czy chociażby sportowej. Chciałbym, dziękując Warn za
dotychczasową działalność, za ten wysiłek w kształtowaniu tego charakteru

miasta Kielce, w kształtowaniu tej indywidualności na tle innych samorządów
w Polsce podziękować, a jednocześnie w związku z kończącą się kadencją tym,
co podejmą wyzwanie ponownego ubiegania się o mandat żebyście o tym
charakterze Kielc pamiętali i ten charakter Kielc w dalszych latach swojej
działalności podtrzymywali. Jeszcze raz dziękuję za możliwość spotkania. Niech
Kielce rozwijają się na miarę oczekiwań ich mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo Panie Wojewodo za te niezwykle ciepłe słowa. Zapraszam
teraz na Pana Zbigniewa Rękasa Zastępcę Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej pan Zbigniew Rękas
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo.
Ja na tej sali jestem osobiście pierwszy raz. Natomiast jeżeli chodzi
o Regionalną Izbę Obrachunkową to my jesteśmy tutaj obecni bardzo często
dlatego, że między innymi naszym zadaniem jest wydawanie opinii w różnych
sprawach. I tak, każdego roku na tej sali odczytywanych jest około dziesięciu
opinii, w których wyrażamy nasz pogląd na to, co w zakresie objętym nadzorem
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radzie Miasta, w samorządzie kieleckim
się dzieje. I szukając jakiejś formuły do dzisiejszego wystąpienia chciałbym
podzielić się pewnymi refleksjami dotyczącymi naszej współpracy. Otóż, już
na podstawie tych opinii można stwierdzić, że w ubiegłej kadencji nie mieliśmy
uwag do pracy samorządu kieleckiego w zakresie spraw finansowych. Każda
z tych naszych opinii była opinią pozytywną, ewentualnie z uwagami. Nie było
opinii negatywnej. Natomiast, nie mniej istotną kwestią jest również to, że
w ramach sprawowanego nadzoru zajmujemy się uchwałami budżetowymi,
zmieniającymi budżet, uchwałami podatkowymi, w sprawie procedury. No, na
tej sali nie będę tego tematu rozwijał, bo znajdujemy się wśród osób, które na co
dzień tymi zagadnieniami się zajmują. I w związku z określonymi procedurami
ta nasza ocena może umykać. Dlatego, że my się nie wyrażamy w sposób
pozytywny, tylko w sposób taki, że nie działamy. I otóż, patrząc sobie na
określoną liczbę tych uchwał, które są w naszym nadzorze, tj. rocznie 90 - 98
uchwał i zarządzeń Pana Prezydenta zmieniających budżet mogę stwierdzić
jedno, że w tym zakresie nie podejmowaliśmy rozstrzygnięć nadzorczych.
Jedynie w trzech przypadkach zostały podjęte rozstrzygnięcia nadzorcze.

Uznałem, że tego rodzaju informacja jest niezbędna. I teraz: próba poszukiwania
przyczyn tego stanu rzeczy. Otóż, muszę się tutaj ograniczyć do tego zakresu,
którym się zajmują Regionalne Izby Obrachunkowe czyli tym kryterium, pod
którym badamy uchwały i zarządzenia czyli kryterium legalności. Niewątpliwie
nasuwa się jeden wniosek. Że zarówno dla organu wykonawczego, jakim jest
pan Prezydent, jak również dla Rady Miasta Kielce to kryterium legalności jest
niesamowicie istotne z punktu widzenia funkcjonowania tego samorządu. To
kryterium legalności można pojmować w następujący sposób: to jest znajomość
prawa i wola jego stosowania. Ja tutaj podam taki przykład, który wydaje się mi
będzie przykładem przeciwnym. Otóż podczas jednej z kontroli (to nie było na
terenie województwa świętokrzyskiego) stwierdzono szereg naruszeń prawa
zamówień publicznych. I na pytanie dlaczego to nastąpiło kontrolowany
odpowiedział, że „jakoś ta ustawa się nie przyjęła". Natomiast tu możemy
stwierdzić, że to kwestia legalności dla Państwa była niezmiernie, niezmiernie
ważna. Jest to o tyle dla nas istotne, że nigdy nie wchodziliśmy w kurs kolizyjny
czyli tu nie musieliśmy interweniować. Za to Państwu bardzo serdecznie
dziękuję i ja to poczytuję za Państwa sukces, jak również nasz wspólny dlatego,
że mamy również działalność szkoleniową. Dziękuję również Państwu za to, że
w tych trudnych warunkach prawnych, w braku środków na różnego rodzaju
zadania, poszukiwania nie podjęli Państwo decyzji w zakresie tak zwanych
niestandardowych form finansowania. Jest to problem w niektórych
samorządach na terenie Polski. Ten problem, jeżeli chodzi o miasto Kielce nie
wystąpił. To też trzeba uznać za pewnego rodzaju sukces. I proszę Państwa nie
przedłużając dlatego, że inni też czekają na swoją kolej. Chciałbym taki wątek
osobisty. Ja również miałem okres taki, że przez osiem lat stałem na czele
samorządu: powiatowego, obwarzankowego tak zwanego i mam porównanie.
0 wiele trudniej jest w wykonawstwie. Łatwiej jest kontrolować i nadzorować.
1 mamy tą świadomość. I proszę Państwa, Panie Przewodniczący. Z mojej
strony to by było na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękujemy bardzo Panie Prezesie. Obecnie głos zabierze Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego profesor Jacek Semaniak.

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pan
profesor Jacek Semaniak
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Zawsze na
pewnym etapie jest początek i zawsze jest finał pewnego etapu co nie oznacza,
że to jest początek i koniec wszystkiego. I mówię z perspektywy własnych
doświadczeń jako rektora, który również podlega procedurom wyborczym
i również jest weryfikowany przez środowisko. Może czasami nie tak
emocjonalnie, jak działalność Państwa jako Rady i Prezydenta Miasta, ale który
zmierza również się z kadencyjnością. Ze swojej strony pozwólcie Państwo, że
złożę bardzo serdeczne podziękowania za te inicjatywy, które rodziły się i ze
strony Pana Prezydenta i ze strony Rady Miasta w tym okresie, kiedy Państwu
było dane zasiadać w tych godnych ławach. Szereg inicjatyw to inicjatywy
0 charakterze strategicznym, które dotyczą nie tylko Uniwersytetu. Mam na
myśli tutaj rozwiązania w zakresie założenia kiedyś i funkcjonowania i rozwoju
inicjatywy, której na imię Kielecki Park Technologiczny, stosunkowo bardzo
niedawno inicjatywy nie tylko z punktu widzenia zaprzyjaźnionej uczelni, którą
jest Politechnika Świętokrzyska ale i Uniwersytetu, jak i całej społeczności
lokalnej, jak i całego regionu. Mam na myśli tutaj lokowanie w Kielcach
centralnego kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, który stworzy
nowe perspektywy rozwojowe jeżeli porównać dla miasta, dla regionu i dla
kraju. I myślę, że tutaj odniesienie do rozwiązań związanych z kiedyś
z organizacją COP-u na terenach między innymi województwa
świętokrzyskiego jest adekwatnym porównaniem. Bardzo serdecznie dziękuję za
te decyzje, które państwo aprobowaliście w tej kadencji, które były związane
z funkcjonowaniem naszego Uniwersytetu. Te, które były związane z decyzjami
1 odnoszącymi się do zagospodarowania pewnych obiektów, które kiedyś były
w gestii Uniwersytetu, a dzisiaj są własnością Miasta i które wzbogaca centrum
miasta o kolejne działy w strukturze administracyjnej Urzędu Miasta, które będą
lokowane przy ulicy Leśnej. Był czas, kiedy decyzje Rady Miasta i Pana
Prezydenta osobiście bardzo nam pomogły również w planowaniu naszych
przedsięwzięć o charakterze strategicznym. Bardzo serdecznie dziękuję za
szereg inicjatyw, które były wpisane w działalność kulturalną Miasta,
w działalność oświatową, które podejmowaliśmy we współpracy ze szkołami
Kielc i regionu świętokrzyskiego, a które wymagały bezpośrednio
zaangażowania właśnie między innymi i pana Prezydenta i Urzędu Miasta. Za to
bardzo serdecznie dziękuję. Nie będę mówiło konkretach ale to są inicjatywy,
które, gdyby je wyrażać w liczbach i w kwotach to one naprawdę dotyczą
milionów czy kilkunastu milionów złotych w perspektywie. W ciągu ostatnich

czterech lat... . Kielce nie wyglądają tak, jak cztery lata temu. W ciągu
ostatnich czterech lat zmiany dokonały się w Uniwersytecie, w ciągu ostatnich
ośmiu lat tu i tu jest ogromna zmiana. Jedną z takich zmian, która wnosi nowe
wątki w życie i funkcjonowanie miasta jest to co zadziało się między innymi
w Uniwersytecie jeżeli chodzi o próbę podjęcia tematu, którego ja osobiście nie
chcę podejmować - mianowicie tematu, co zrobić, żeby młodzież nie
wyjeżdżała z miasta. Zawsze mówię, że ten temat mnie nie interesuje.
Podejmujemy tematy, które udzielają odpowiedzi na pytanie: co zrobić, żeby
młodzi ludzie chcieli przyjechać do miasta. Spoza granic regionu
świętokrzyskiego, spoza granic kraju. Na tym polu dokonała się ogromna
zmiana, która rzutuje na życie Uniwersytetu. W tym roku w Uniwersytecie
będziemy mieć 600-set młodych ludzi z 22 krajów świata. Podobna liczba
(może troszeczkę mniejsza) na Politechnice Świętokrzyskiej. Nie wiem, czy
komuś zasiadającemu w tych ławach przyszło do głowy kilka czy kilkanaście
lat temu, że do takiej sytuacji dojdzie ale ta sytuacja bardzo głęboko wpływa na
to, jak funkcjonuje Uniwersytet i jak będzie funkcjonować miasto. To jest
przygoda z Polską, to jest przygoda z miastem, która oby trwała dłużej, niż
okres studiów. Trzeba to wykorzystać. Natomiast tę przygodę ci młodzi ludzie
mogli zacząć między innymi dlatego, że dane nam było współpracować
z Urzędem Miasta w zakresie stworzenia warunków, abyśmy mogli
wypromować Kielce jako ośrodek akademicki w wymiarze międzynarodowym.
I za tę inicjatywę i państwu Radnym, i panu Prezydentowi, i panu Tomaszowi
Boguckiemu dzisiaj odznaczonemu Srebrnym Krzyżem Zasług (nie wiem,
czemu nie Złotym bo już myślałem, że...). Bardzo serdecznie dziękuję bo to jest
naprawdę rzecz, która będzie miała znaczenie. Która, być może nawet przerasta
nasze wyobrażenie, jakie to będzie znaczenie w przyszłości. Za tę współpracę,
za wszelkie inicjatywy artykułowane przez nas, podejmowane przez Państwa
Radnych i przez Pana Prezydenta; za te inicjatywy, na które my odpowiadaliśmy
jako Uniwersytet, a które wychodziły z tego środowiska raz jeszcze bardzo
serdecznie dziękuję. Wszystkim Radnym i Panu Prezydentowi niezależnie od
tego czy decydują się na kontynuację przygody z samorządem czy też
zaprzestaną tej przygody życzę, żeby nie opuszczało ich poczucie spełnienia tak
charakterystycznego dla wszystkich, którzy poświęcają nie tylko życie walce
o Polskę ale to życie oddają, żeby te Polskę budować. Życzę, aby nie
opuszczało Państwa poczucie spełnienia po zakończeniu tej kadencji, żeby
wędrując ulicami miasta odnajdywali Państwo ślady swojej działalności, ślady
swoich decyzji, ślady swoich inicjatyw i żeby to rzeczywiście dało poczucie
spełnienia. Natomiast tym, którzy zdecydowali się na kandydowanie życzę,
żeby pamiętać, że życie się toczy i po kolejnych doświadczeniach wyborczych

trzeba żyć i trzeba współpracować. I życzę tego, żeby pamiętać, że
sprawowanie władzy nobilituje i zmusza do tego, żeby być wzorcem dla innych.
I takiej kampanii i takich owoców pracy po zakończeniu tej kampanii wszystkim
Państwu niezależnie od opcji politycznych czy nie związanych
z przynależnością partyjną życzę. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękujemy bardzo panie profesorze. Obecnie głos zabierze Jego Magnificencja
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Profesor Wiesław Trąmpczyński.
Zapraszamy Panie Profesorze.
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Świętokrzyskiej pan
Wiesław Trąmpczyński

Profesor

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Chciałbym troszeczkę sparafrazować
słowa Pana Prezydenta, które kiedyś usłyszałem w odpowiedzi dlaczego Kielce?
A dlatego, że tu się dobrze żyje. Tu się żyje często lepiej, niż w dużych
aglomeracjach, gdzie kontakt z jakąkolwiek władzą, administracją jest bardzo
utrudniony. A sparafrazować w tym kierunku: dlaczego studiować w Kielcach?
Bo w Kielcach się dobrze studiuje. Mamy dwie dobre uczelnie, świetnie
wyposażone, które wyglądają w tej chwili jak bardzo nowoczesne campusy,
bardzo już w tej chwili zwarte. Tu naprawdę się dobrze studiuje. Mamy świetne
te uczelnie, świetnie wyposażone. Ale to także dzięki naprawdę wyśmienitej
współpracy z władzami samorządowymi, z Urzędem Miasta, z całą Radą
Miasta. I dzięki tej współpracy my, pracując na uczelni mamy to poczucie pełnej
spójności właśnie z Kielcami. I mamy poczucie tego, że zawsze możemy liczyć
na wsparcie władz miasta i właśnie Państwa. Stąd rozwój nasz także jest bez
porównania większy, niż gdziekolwiek indziej. Chciałbym tutaj wspomnieć
tylko trzy takie inicjatywy, które w tym roku były. Jedna inicjatywa jest: Kielce
- miastem sportu, w ramach której odbyły się mistrzostwa świata kobiet w piłce
ręcznej, kobiet do lat 18-tu, które w opinii wszystkich, którzy tutaj byli
skończyły się ogromnym sukcesem, ogromną promocją miasta ale także w tym
przypadku promocją Politechniki. Razem udało nam się zrobić... . Może źle
powiedziane udało, bo nic się nie udaje. Trzeba na to ciężko zapracować. Razem
zrobiliśmy tutaj wspaniałe mistrzostwa, które bardzo wpłynęły na ogląd miasta.
Druga inicjatywa ta, o której wspominał już pana Rektor Semaniak to jest to:
Kielce - miastem akademickim. I tu także jest ważne, żeby nie patrzeć, że
młodzi ludzie wyjeżdżają stąd bo to jest naturalna sprawa, że każdy poszukuje

możliwości kształcenia tam, gdzie uzna. I tego nie da się zatrzymać. Ale żeby ci
ludzie tutaj wracali. Żeby tutaj znajdowali swoje zatrudnienie, żeby tutaj
spełniali się zawodowo, intelektualnie i kulturowo. Jak się spojrzy na Kielce lat
dzisiejszych widać tą ogromną różnicę. Akurat jestem troszkę człowiekiem
przyjezdnym ale już z Kielcami jestem bardzo związany ponad dwadzieścia lat.
I ta różnica jest zdecydowana. I to jest także Państwa zasługa, Pana Prezydenta.
Wreszcie trzecia sprawa, o której chciałby wspomnieć i za którą serdecznie
podziękować to jest inicjatywa laboratorium Głównego Urzędu Miar właśnie
w Kielcach. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo ważna inicjatywa, która
również
ogromnie wzmocni Kielce tworząc instytucję centralną
0 międzynarodowym, wręcz światowym poziomie.
Mającą kontakty
1 współpracującą z jednostkami światowymi. Tutaj będą jej laboratoria czyli ta
cała część naukowa. Jest to także ogromna szansa dla Politechniki nie będę
ukrywał. Ale także dla wszystkich uczelni kieleckich. Dla Politechniki, bo
wchodzi bezpośrednio w kontakt. I tu niewątpliwie to wprowadza naszą
uczelnię właśnie od razu na poziom możliwości działań o charakterze
międzynarodowym, o pozyskiwanie grantów światowych, zatrudniania naszych
absolwentów, współpracy naukowej, robienia wspólnych doktoratów. Już w tej
chwili uruchomiliśmy jeden z kierunków na uczelni właśnie pod kątem
współpracy z GUM-em. Chciałbym tutaj Państwu i Panu Prezydentowi
serdecznie podziękować, gdyż takim niesłychanie ważnym, niemal
podstawowym elementem to były grunty pod tę inwestycję. I tutaj miasto
przekazało naszemu konsorcjum czyli Politechnika i GUM piękne tereny, które
są stąd dosyć niedaleko. Niewątpliwie bardzo cenne tereny i za to chciałbym
Państwu bardzo podziękować. W związku z tym, ponieważ kadencja mija
chciałbym tutaj z tego miejsca podziękować wszystkim Państwu, Panu
Przewodniczącemu, Panu Prezydentowi za tą współpracę i za tą świadomość, że
zawsze, jeżeli mamy jakieś kłopoty czy problemy możemy je normalnie,
w normalnej dyskusji rozwiązywać. Dziękuję Państwu bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Tak w kategoriach żartu, jak pan Rektor
mówił, że w Kielcach się dobrze studiuje: moja żona kończyła Akademię
Świętokrzyską (obecnie Uniwersytet), a ja Politechnikę Świętokrzyską. To też
dowodzi, że rzeczywiście tu się dobrze studiuje.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni Państwo. Kilka faktów, trochę podziękowań. Jeśli będę przedłużał to
przepraszam ale jestem przynajmniej jako radny na tej sali ostatni raz. Choć
niekoniecznie; może za pięć lat wrócę jeśli wyborcy mi pozwolą.
Rada Miasta Kielce w siódmej kadencji samorządu terytorialnego na lata 2014 2018 rozpoczęła swoją działalność na pierwszej sesji w dniu l grudnia 2014
roku. Przez cztery lata odbyliśmy 62 sesje, spośród których 11 było sesjami
nadzwyczajnymi. Stuprocentową frekwencją na sesjach w mijającej kadencji
wykazali się radni:
1. Witold Borowiec,
2. Jan Gierada,
3. Piotr Kisiel,
4. Dariusz Kozak,
5. Marian Kubik,
6. Marianna Noworycka - Gniatkowska,
7. Agata Woj da.
Również 100% frekwencją, tak myślę, choć nie jest radną wykazała się obecna
z nami pani Kazia, którą witamy i mamy nadzieję, że będzie Pani przez kolejne
lata z kieleckim samorządem.
Podczas tych czterech lat podjęliśmy 1377 uchwał. Tyle statystyki.
Pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady nigdy nie zapomniałem, że jestem
jednym z Was i z całych sił starałem się być Wam pomocnym w sprawowaniu
mandatu. Mam nadzieję, że sprostałem oczekiwaniom i godnie reprezentowałem
wszystkich Państwa Radnych. Pracowałem nad kreowaniem wizerunku Rady
Miasta, nad podkreślaniem jej znaczenia, reprezentowałem Radę na różnorakich
spotkaniach z mieszkańcami Kielc, od tych najmłodszych do Seniorów, by
wszyscy poczuli się ważni i docenieni. By wiedzieli, że Radni i Rada są dla
nich. Chciałbym serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom Radnym,
Panom Prezydentom i wszystkim urzędnikom za współpracę, za konstruktywne
debaty przekładające się na rosnącą jakość życia mieszkańców naszego Miasta.
Podejmowaliśmy na tej sali wiele ważnych i trudnych tematów, niejednokrotnie
spierając się na rzeczowe argumenty, aby nasze decyzje były jak najlepsze dla
Kielc i kielczan. Ja opuszczam Radę i samorząd ale wiem, że doświadczenie
jakie zdobyłem w pracy samorządowca jest wartością nie do przecenienia.
Szczerze mogę powiedzieć, że bycie radnym i sprawowanie funkcji

Przewodniczącego tejże Rady to był dla mnie ogromny zaszczyt. Myślę, że
właściwym przesłaniem dla naszych następców są słowa łacińskiej inskrypcji,
która od 2010 roku, za sprawą ówczesnego Przewodniczącego Rady obecnego
dziś na sali, a obecnie Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia, zdobi wejście do
naszej sali obrad:
Rajco, co urząd swój pełniąc, -wchodzisz do Ratusza, pozostaw za drzwiami
afekty, które przystają jeno prywatnym osobom: gniew, przemoc, przyjaźń,
pochlebstwo, nienawiść.
Oblecz się w cnoty osoby publicznej. Albowiem tak jak wobec innych ty postąpić
zechcesz: sprawiedliwie albo i niesprawiedliwie, taki i ciebie boski wyrok czeka
i j emu będziesz musiał być poddany".
My dążyliśmy do tego ideału, a nasi, Państwa wyborcy ocenią jak bardzo udało
nam się do niego zbliżyć.
Teraz chciałby podziękować pewnym osobom. Jeśli kogoś nie wymienię, to
przepraszam. Chcę zacząć od osób, które nam Radnym, a jeśli nam Radnym
pomagają to tak naprawdę pomagają kielczanom; wykonują bardzo ciężką,
ciężką pracę. Nie zawsze widoczną. Ja bym to tak nazwał, używając
terminologii sportowej jak w piłce nożnej: defensywny pomocnik. Ciężko
pracuje ale on nie strzela bramek. Naprawdę ciężka praca. Mówię w tym
przypadku o pracownikach Biura Rady Miasta. Pani Magdalena, pan Zbigniew,
^
szefowa Gosia Gała, pani Ela Pytel, pani Joanna Sciegienny.
Naprawdę to jest
wielka praca. Podam taki przykład. We wrześniu odbywał się w Kielcach
Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich. To właśnie ci ludzie
wykonali tak ciężką pracę, naprawdę. Ja tam byłem tylko przy okazji. Wszyscy,
którzy byli na tym Konwencie, cała Polska, Warszawa, Katowice, Wrocław,
Gdańsk wyjeżdżając powiedzieli tak: Polska to piękny kraj, wy macie wspaniałe
miasto. Bywaliśmy w wielu miejscach ale tak naprawdę to Kielce okazały się
najbardziej gościnne. Pani Gosiu, Szanowni Państwo. Nie zawsze było z nami
łatwo, ze mną, z Radnymi ale tak na osłodę chcieliśmy wręczyć takie małe
upominki dla Państwa. Pracownicy Biura Rady, jak wielu z Państwa wie nie
mają łatwych warunków do pracy i ja osobiście mam nadzieję, że w przyszłej
kadencji to się poprawi na lepsze, bo tak być powinno. Tylko tyle powiem.
Szanowni Państwo. Zanim przejdę do kolejnych podziękowań chciałbym o kilku
inicjatywach powiedzieć, które my, jako Rada Miasta w tej kadencji podjęliśmy.
Możemy oczywiście długo i wiele inicjatyw wymieniać ale pozwolę sobie
wspomnieć o czterech takich inicjatywach, w przypadku których spieraliśmy się
bywało, że latami. Ale dzięki naszej pracy i współpracy z kielczanami - z tymi

najmłodszymi i z seniorami udało się i ja z tego się cieszę. Młodzieżowa Rada
Miasta. Wiele lat ciężkiej pracy, różnego rodzaju grupy inicjatywne. Bardzo
często były tu spory, w pokoju 110, na Facebooku, wszędzie, wszędzie tak
naprawdę. Ja mam taki powód do dumy, że odchodzę z tej Rady w poczuciu
takim, że Młodzieżowa Rada Miasta wreszcie zaczyna działać. Nie tylko o niej
mówimy. Pewnie w Statucie jeszcze będzie trzeba różne zmiany nanieść ale to
już będzie praca kolejnej Rady. Ale to dzięki tej Radzie, nas wszystkich od lewa
do prawa przez centrum udało się i za to serdecznie całej Radzie dziękuję.
Myślę, że młodzi kielczanie mimo wszystko, mimo tych różnych sporów mogą
być zadowoleni i jestem przekonany, że będą ciężko pracować na rzecz naszego
miasta. Kolejna sprawa: Kielecka Rada Seniorów. Działa bardzo krótko. W dniu
dzisiejszym oczywiście przedłużyliśmy jej kadencję. Ma już wiele kontaktów.
Cieszymy się, że dzięki współpracy z nami seniorzy mogą już bardziej
formalnie wypowiadać się na temat naszego miasta. I dwie kwestie kolejne związane z przekazaniem gruntów dla dwóch niezwykle ważnych inicjatyw.
Bardzo spieraliśmy się na temat przekazania gruntów na potrzeby Wojsk
Obrony Terytorialnej. Ja osobiście uważam, że to była doskonała decyzja tej
Rady bo dzięki niej kielczanie będą się czuć bezpiecznie, a może przede
wszystkim powstanie wiele miejsc pracy niebawem dla kielczan, dla
mieszkańców regionu. I ostatni kwestia, o której wszyscy od jakiegoś czasu
mówią. Wspominał też o tym pan profesor Trąmpczyński czyli Laboratorium
Głównego Urzędu Miar. Od kilku tygodni niektórzy się prześcigają czy ta osoba
się bardziej przyczyniła, czy tamta. Osobiście wiem, że pani Wojewoda ciężką
pracę wykonała, Pan Prezydent. Ale Szanowni Państwo. Gdyby nie decyzja tej
Rady o przekazaniu gruntów tego Laboratorium by nie było. Ono by nie
powstało, a powstanie. I to będzie fantastyczna sprawa. Ogromna ilość miejsc
pracy i prawda jest taka, że mówiąc kolokwialnie taka czy inna osoba może się
lansować ile to zrobiła ale gdyby nie decyzja tej Rady tej inicjatywy by nie było
i nie było by tych miejsc pracy. Jestem przekonany, że za kilka lat spotkamy się
i będziemy mogli sobie wszyscy podziękować. A robimy to wszystko dla
kielczan.
Chciałby podziękować dziennikarzom. Różnie bywało. Chociaż mam nadzieję,
że ostro nie spieraliśmy się tak naprawdę o małe rzeczy. Jeden pan Redaktor
patrzy na mnie i uśmiecha się. Nie będziemy mówić o co się spieraliśmy.
Dziękuję Państwu za współpracę. Przepraszam, jeśli popełniałem błędy. Każdy
człowiek popełnia błędy. Chciałby podziękować wszystkim Państwu Radnym.
Na początek pozwolę sobie, z racji tego, że ja odchodzę z tej Rady podziękować
Radnym, którzy też nie będą startować w najbliższych wyborach
samorządowych, a jednak wspólnie troszkę lat spędziliśmy. Zacznę od bloku:

Radny Jarosław Machnicki i Włodzimierz Wielgus. Dwanaście lat wspólnej
pracy w samorządzie, wiele lat pracy głównie w Komisji Sportu. Myślę, że
mimo tego, że różnią nas poglądy polityczne to jednak wiele spraw wspólnie
udało nam się zrealizować. Zwłaszcza na komisjach wyjazdowych
przypominam sobie, na Komisji Sportu. Wtedy nie było: jestem z prawicy, ktoś
jest z lewicy, ktoś jest z takiej czy innej partii politycznej. Robiliśmy to wszyscy
dla dobra kielczan i mam wrażenie, że czasem wchodząc na Komisję Sportu
barwy partyjne pozostawialiśmy gdzieś daleko. Za to wam serdecznie dziękuję.
Kolejny radny (tylko jedna kadencja) - Grzegorz Świercz. Tylko jedna
kadencja, chociaż do boju wysyła swoich braci. Dziękuję Grzegorz. Myślę, że
podobnie, to co powiedziałem do Jarka i do Włodka: może się różnimy
politycznie ale myślę, że się szanujemy. Często żeśmy rozmawiali i za to Ci
serdecznie dziękuję. Wielka postać, Pan Profesor Stanisław Góźdź. Człowiek,
który, chylę czoła, robi bardzo wiele dla kielczan, mieszkańców regionu,
mieszkańców Polski. Naprawdę serdeczne podziękowania Panie Profesorze. Jest
Pan wielki. Ostatnia osoba - Jacek Michalski, który postanowił się przenieść do
Sejmiku. Jacek, dziękuję Ci serdecznie. Wiele razy rozmawialiśmy na różne
tematy. Oby tak dalej. Ciężka praca dla dobra kielczan i mieszkańców regionu.
Dziękuję wszystkim pozostałym Radnym. Teraz mogę powiedzieć, że często... .
Patrzę teraz na Radnego Jarosława Karysia. Często miałem największe
(w cudzysłowie) problemy we własnym Klubie Radnych. Bo żeśmy się spierali
ale bardzo merytorycznie. Za to całemu mojemu Klubowi Radnych na czele
z Jarkiem Karysiem serdecznie dziękuję. Będziecie mieć, jeśli będzie taka
potrzeba oparcie we mnie w kolejnej kadencji. Pozostałym Klubom też
oczywiście dziękuję. Spieraliśmy się wiele razy na różne tematy ale jednak
myślę, że też w dużej mierze szanowaliśmy się. Często do siebie dzwoniliśmy,
rozmawialiśmy. Serdecznie wam dziękuję za tą owocną współpracę dla dobra
kielczan.
Chciałem serdecznie podziękować Panu Prezydentowi i jego Zastępcom. Tak
sobie dzisiaj pomyślałem: wiele można powiedzieć na temat Pana Prezydenta,
Zastępców. Ale ja wchodząc do Pana Prezydenta w jakiejkolwiek sprawie... .
Co różni Pana Prezydenta i Jego Zastępców? Może tak. Do pana Prezydenta się
wchodzi i rozmawia minutę, dwie. Jeśli wchodziłem kiedykolwiek na minutę
czy dwie do Pana Prezydenta Gruszewskiego, do Pana Prezydenta Sayora, do
Pana Prezydenta Syguta wychodziłem po trzydziestu, czterdziestu,
sześćdziesięciu minutach. Panowie Prezydenci dziękuję Wam bardzo. Często
żeśmy rozmawiali; bywało, że to, z jakim tematem przyszedłem gdzieś
schodziło na plan dalszy bo rozmawialiśmy o wielu sprawach dla dobra
kielczan. Ja osobiście jestem dumny, że mogłem z Wami pracować i wierzę, że

wciąż będziemy współpracować. Pani Skarbnik. Serdeczne podziękowania. Tak
naprawdę na każdej sesji absolutoryjnej czy budżetowej wszyscy rozpływają się
w zachwytach nad Pani profesjonalizmem. Ale to też pokazuje, że niezależnie
od opcji politycznej czy stowarzyszenia wszyscy cenią Pani pracę. Ja też.
Dziękuję. Ja przede wszystkim podziękuję za coś innego. Za Pani pogodę ducha,
bo naprawdę jest Pani wspaniała osobą. Pan Sekretarz Janusz Koza. Dziękuję
serdecznie. Też często żeśmy się spierali i bardzo często ja jestem u Pana
Sekretarza w gabinecie, On u mnie; często rozmawialiśmy przez telefon. Wciąż
rozmawiamy i wciąż będziemy rozmawiać. Wielkie podziękowania za pracę.
Pan Sekretarz jest dosyć ostrą niekiedy osobą ale w dużej mierze czyni to dla
dobra mieszkańców i w to wierzę. Chciałbym podziękować również prawnikom,
radcom prawnym. Naprawdę, ciężka też praca dla dobra kielczan. Wszystkim
Dyrektorom (nie wymienię Państwa wszystkich z nazwiska) i pracownikom. Bo
często jest tak, że dyrektor kieruje wydziałem czy jednostką, tak jak patrzę na
Dyrektora Mazurkiewicza ale często (wiemy doskonale) tą ciężką pracę
wykonują pracownicy, a dyrektorzy, jak to ktoś powiedział (chyba ostatnio na
Politechnice pan profesor Trąmpczyński w sobotę). Powiedział, że On ma ludzi
i oni wykonują pracę, a nagrody czy też splendor spływa na Pana Profesora. Tak
jest w przypadku wielu też dyrektorów, prezesów. Serdecznie Państwu dziękuję.
Pozwolę sobie wymienić tylko jedno nazwisko bo nie ma widzę tej osoby.
Mieczysław Tomala. Chciałbym Mu podziękować bo razem wespół z panią
dyrektor Stanisławską... . Bardzo często bywałem na ulicy Strycharskiej
i naprawdę zarówno pan dyrektor, jak i pani dyrektor wykonują ciężką pracę na
rzecz placówek edukacyjnych naszych, oświatowych w Kielcach. Serdeczne
podziękowania, świetna współpraca. Czy jest z nami pani Ania Ciulęba? Nie
widzę, chyba nie ma. Ja powiem tak o Pani Rzecznik: osoba o wielkim sercu,
ciężko pracująca. Myślę, że Pan Prezydent wie, że to jest jeden z chyba
najpoważniejszych żołnierzy Jego armii ale też armii tego Miasta. Niezależnie
kto by był Prezydentem - Pani Ania wykonuje ciężką pracę, jest dostępna
0 każdej porze dnia i nocy za co serdecznie Jej dziękuję.
1 na koniec chcę też podziękować (też tych osób tu nie ma) mojej Rodzinie.
Mojej kochanej żonie Justynie, synowi i córce. Bo to Oni znoszą to, że często
mnie nie ma w domu. Już niebawem będą mnie mieć częściej w domu.
Serdeczne podziękowania.
Szanowni Państwo. Dziękuję raz jeszcze. Powiem tak: żegnam się
z samorządem co wcale nie oznacza, że nie będę współpracował z Miastem.
W poniedziałek podpisaliśmy umowę trójstronną. Elektrociepłownia Kielce,
MPEC i jedna ze spółdzielni czyli Kielecka Spółdzielnia. Jest jeszcze wiele do
zrobienia ale mamy pewne pomysły, że można kielczanom bardzo wiele pomóc

jeśli chodzi o likwidację głównie zjawiska czadu czy w kolejnych latach
smogu. Jestem o tym przekonany i już dziś proszę kolejną Radę Miasta
0 współpracę bo wiele będziemy mogli zrobić wspólnie. Jeszcze raz serdecznie
podziękowania. Przepraszam za wszystko co złe. Jeśli ktokolwiek będzie chciał
ze mną współpracować, rozmawiać jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję
bardzo.

Do pkt 5 c
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Zapraszam na mównicę pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego Prezydenta
Miasta Kielce. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Kończy się ta kadencja. To jest
moja czwarta kadencja, więc z perspektywy mogę ocenić, że to była dobra
kadencja. I wiele rzeczy, które zrobiliśmy . . . . Mówię wyraźnie, że zrobiliśmy,
bo nie jest prawdą, że Lubawski zmienił Kilce. Zmieniliśmy razem, bo Wy
jesteście gronem, które tak naprawdę decyduje, zezwala itd. Tego nie muszę
Warn tłumaczyć, bo wszystko to wiecie. Każdy z Radnych może i powinien być
dumny i mówić: tak, zmieniałem Miasto w ciągu tych czterech lat. Nie będę
wymieniał wszystkich inwestycji, wszystkich zadań, które są. Ale myślę, że ta
zmiana również polegała na tym, że mamy dzisiaj tytuł Europejskie Miasto
Sportu, mamy trzy kolejne nagrody Rady Europy, Certyfikat SMART CITY
1 kilka innych pomniejszych. To też świadczy o tym, że miasto żyje. Proszę
Państwa. Ta sala jest takim forum, gdzie powinniśmy się spierać i oczywiście
spieraliśmy się. Moim zdaniem nie było (może momentami) przekraczania
żadnych granic. Demokracja pozwala na posuwanie się daleko w różnych
sądach i docieranie do różnych stanowisk. Chciałem Państwa zapewnić o tym,
że jeżeli byłem może zbyt ostry albo zbyt stanowczy w pewnych rzeczach to
legitymizowała mnie tylko jedna rzecz: działałem w imieniu naszego Miasta.
Kielc. Ja przez te cztery lata materialnie nie stałem się bogatszy. Za to bogatszy
pewnie wewnętrznie bo dużo doświadczeń wpływa na rozwój człowieka, to nie
ulega najmniejszej wątpliwości. Mogę również Państwa zapewnić, że nawet
przez moment nikt z Was nie był dla mnie wrogiem. Traktowałem to zawsze po
partnersku, chociaż mam świadomość, że jestem nieraz trudnym partnerem do
rozmów. Ale to wynika może z charakteru, może z powagi instytucji, którą

reprezentuję. Jeżeli kogokolwiek uraziłem to oczywiście przepraszam. Mam
nadzieję, że o tych niedobrych sprawach szybko zapomnimy i będziemy patrzeć
pozytywnie na te cztery lata. Ale korzystając jeszcze z okazji chciałby bardzo
podziękować całej załodze, całemu Urzędowi. Bo to naprawdę są
profesjonaliści. Tu nie ma miejsca dla kogoś, kto by udawał, że pracuje. Mamy
świetnych dyrektorów. I proszę Państwa. Jest taki moment, żeby ... . Bo za trzy
dni mamy wybory. Bez względu na wynik tych wyborów rozstajemy się
z trzema moimi Zastępcami. To też jest wydarzenie, które w jakiś sposób ciąży
na nas pewnie emocjonalnie. Ale chciałem jakby wystawić takie świadectwo: to
są bardzo porządni ludzie. Bardzo porządni ludzie, uczciwi i to nie ulega
najmniejszej wątpliwości. Mówiliśmy jednym językiem przez te lata. Więcej,
niż cztery. Ale to nie wynika z tego, że mieliśmy takie same poglądy. Te
poglądy były kształtowane codziennie o godzinie ósmej rano. Piliśmy kawę,
herbatę i uzgadnialiśmy jedno stanowisko żeby nie było jakiejś anarchii czy
pomieszania decyzji. Za te wszystkie półgodzinne spotkania przez te lata bardzo
Panom dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze uczestniczyć w rozwoju
Kielc, bo macie ogromne doświadczenie i bardzo wiele trudnych,
skomplikowanych operacji, z reguły kończonych sukcesem. Także dziękuję
bardzo Państwu. A tym, którzy startują życzę, żeby dalej byli radnymi bo myślę,
że te doświadczenia tej choćby mijającej kadencji są na pewno niezwykle cenne.
Życzę również całemu Miastu, żeby dobre czasy, te najlepsze jeszcze były przed
nami. Wszystkiego dobrego.
Do pkt 5 d

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję Bardzo panie Prezydencie. Teraz przechodzimy do wystąpień
Klubowych i tradycyjnie nastąpią one w kolejności alfabetycznej. Najpierw
Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP pani Agata
Woj da. Zapraszam.
Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Radna Agata
Woj da

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy Radni,
Szanowni Państwo, Goście. Cztery lata bardzo szybko minęło ale to było długo.
To był czas wielu radości, wielu satysfakcji ale też wielu frustracji
i rozczarowań. Te radości i satysfakcje, które czerpaliśmy jako radni Platformy

Obywatelskiej, radni opozycyjni to głównie z pracy z mieszkańcami, głównie
przygotowując swoje inicjatywy, między sobą się także wewnętrznie spierając.
Te rozczarowania, a czasem wręcz bezsilność czeto zdarzały nam się na tej sali.
Ale taka widać jest już samorządowa polityka. Często Pana Prezydenta
poddawaliśmy tutaj krytyce ale, Panie Prezydencie zawsze staraliśmy się, żeby
to była krytyka merytoryczna i krytyka konstruktywna. Nawet jeżeli miała ona
charakter personalny to proszę wiedzieć, że solidnie nas Pan do niej
prowokował. Ale to dodawało też tej sali pewnego charakteru i kolorytu. I jeżeli
też (odnosząc się do tego, co powiedział pan Prezydent) kiedyś naszymi
słowami poczuł się Pan urażony to pozostaje mi tylko serdecznie przeprosić.
Nasza intencją zawsze było dobro miasta. Paradoksalnie, na tej sali udało nam
się wspólnie osiągnąć kilka rzeczy. I kilka Pana i naszych sukcesów. Wymienię
parę m.in. to sprzedaż akcji Korona Kielce, która jest Pana sukcesem ale jestem
pewna, że gdyby nie nasza presja i dociekliwość do tego do dzisiaj by nie doszło
i nie byłoby happy endu w sprawie Korony Kielce. Mogłoby go nie być. Pewnie
trzeba panu pogratulować zupełnie szczerze za absorbcję środków unijnych.
Natomiast, paradoksalnie to też był często i jest nadal powód do krytyki, która
Pana obdarzamy bo konsekwencje czasem nie trafionych decyzji będziemy
ponosić my i kielczanie przez wiele lat. Jednej rzeczy Panu nie mogę wybaczyć
i też dziś będę musiała wytknąć. To brak dialogu. Brak dialogu nie tylko
z radnymi ale głównie ze społecznikami w mieście. I tu namawiam do ogromnej
zmiany bo to jest naprawdę sól tej ziemi i ludzie, którzy kreują to miasto
i pchają je do przodu. Ratusz przyszłej kadencji musi być na społeczników
absolutnie otwarty.
Od kilku lat miałam przyjemność kierować Klubem Radnych Platformy
Obywatelskiej i chciałabym Warn za to Kasiu, Jarku serdecznie podziękować za
współpracę. Kasi za Jej nieustępliwość, dociekliwość. Jarku, Tobie za chłodną
głowę, zdrowy rozsądek i bardzo często tonowanie naszych nadmiernych
emocji.
Bardzo serdecznie chciałabym podziękować urzędnikom, dyrektorom. Bo często
to w Państwa gabinetach załatwialiśmy sprawy ważne dla mieszkańców
i rozwiązywaliśmy problemy. Częściej tam, niż w gabinetach Prezydentów.
I jestem pewna, że ktokolwiek nie zostanie Prezydentem po niedzieli będzie
miał ogromną przyjemność z częścią z Państwa współpracować. Szczególne
podziękowania kieruję do pracowników Biura Rady. Swoją apolitycznością,
profesjonalizmem, serdecznością wobec nas zrobiliście bardzo dużo dobrego
i za to Wam serdecznie dziękujemy. Byliście dla nas bardzo pomocni i jesteście
naprawdę the best. Serdeczne dzięki.

Szanowni Państwo. Pewnie nie uciekniemy, bo polityka jest polityką, toczy się
kampania wyborcza i jest bardzo gorący okres. Ja paradoksalnie zazdroszczę
tym wymienionym przez pana Przewodniczącego Radnym, że mają ten problem
z głowy i nie muszą się stresować. Bo ten ogromny stres dla nas wszystkich,
kandydujących dopiero się zbiera i pewnie będzie się kumulował. Natomiast
chciałabym uciec od polityki i też trochę przy niej zostać. Ale postaram się ją
potraktować trochę z przymrużeniem oka bo jesteśmy nią zmęczeni. I my,
kandydaci i obserwatorzy, a przed wszystkim są nią zmęczeni mieszkańcy. Tak
się zdarzyło, że na tej sali są chwilowo dwie ale ogólnie trzy osoby, które
kandydują na urząd Prezydenta Miasta. Panowie wybaczycie. Nie mogę
szczerze życzyć Warn sukcesu i wygranej w tej kampanii ale chcę Warn życzyć
dobrych wyników i satysfakcji z kampanii, działań i z pracy, którą włożyliście
w tą kampanię. Chcę Warn podarować od nas, od Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej drobne prezenty na te ostatnie dni ale także na przyszłość jeżeli
pozwolicie. Krzysztofie! Twoim atrybutem w tej kampanii jest miecz i koło
ratunkowe. Miecz od nas; pewnie Ci się przyda na ostatnie dni walki. Koło
ratunkowe, jeżeli będzie potrzebne po tych wyborach to pewnie Twoi bliscy
współpracownicy Ci podadzą. Powodzenia. Marcinie, może się zdążyć tak, że
po kampanii będziesz miał sporo wolnego czasu. I życzę Ci, żebyś realizował
swoje pasje a wiem, że jedną z nich jest jazda na rowerze. Bardziej czerwonego
nie udało nam się znaleźć. Mam nadzieję, że będzie Ci przypominał ten
dzwonek o trudach tej kampanii. Powodzenia.
Niestety, nie ma Pana Prezydenta. Ale myślę, że Panowie Zastępcy przekażą
prezent ode mnie. Dawno nie widziałam tak dużej aktywności Pana Prezydenta
i ona jest z pewnością bardzo wyczerpująca. Przyda się energetyczny drink
wiadomo jakiej firmy. Proszę przekazać.
Szanowni Państwo. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za te cztery lata.
Dziękuję za pomoc, której nam udzieliliście. Jestem pewna, że ze wszystkimi
z Państwa spotkamy się. Z częścią tutaj, z częścią na innych ścieżkach naszej
aktywności zawodowej i osobistej. Bardzo dziękuję. Życzę wytrwałości.
Powodzenia i do zobaczenia.
Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego radny
Dawid Kędziora
Szanowni Państwo. Trudno nie zgodzić się, że ten czas, te cztery lata minęły jak
jeden dzień. Wszyscy jesteśmy radnymi i dlatego też chciałbym serdecznie
podziękować za to, że mogliśmy wspólnie ze sobą spędzić ten czas. Wspólnie
wziąć odpowiedzialność za nasze miasto. Choć często się różniliśmy cenię to, że

dzięki Warn mogłem się nauczyć, my wszyscy mogliśmy się nauczyć
wypracowywać najlepsze rozwiązania dla mieszkańców. Chciałbym, aby w
kolejnej kadencji Ci radni, którzy spośród nas zostaną i nowi, którzy zostaną
wybrani mogli z tych doświadczeń korzystać.
Nie moglibyśmy tak dobrze pracować dla miasta, gdyby nie pracownicy tego
Urzędu, pracownicy w szczególności Biura Rady. Dlatego serdecznie chciałbym
im wszystkim podziękować. Chciałby podziękować pani Gosi, pani Magdzie,
pani Eli, pani Joasi i panu Zbyszkowi. Choć na początku ta współpraca się
docierała muszę powiedzieć szczerze, że jestem bardzo zadowolony i stawiam
Was wszystkich jako przykład.
Chciałbym też podziękować dyrektorom Urzędu, chciałby podziękować Panom
Wiceprezydentom, Panu Prezydentowi, którzy zawsze znajdowali dla nas czas.
I choć tu, na tej sali często dochodziło do różnicy zdań to zostawało to na tej
sali, a mieszkańcy tylko na tym korzystali. Drodzy Państwo. Chciałbym też
prosić żebyście podobnie jak my, nasz Klub zachowali tylko te dobre chwile.
Jeżeli były jakieś chwile, które zapadły negatywnie w Waszej pamięci też
chciałbym za nie serdecznie przeprosić. Ponieważ mamy gorący czas wyborczy
to wszystkim Państwu, którzy zdecydowali się dalej pełnić tę służbę dla
mieszkańców gorąco, z całego serca, szczerze życzę powodzenia. Dziękuję
bardzo.
Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech
Lubawski radny Witold Borowiec
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Pani Skarbnik, Państwo
Dyrektorzy, Szanowni Goście, publiczność, media. W imieniu Klubu
Porozumienia Samorządowego Wojciech Lubawski składam serdeczne
podziękowania na ręce tych, z którymi przyszło nam współpracować w ciągu tej
kadencji. Na ręce dyrektorów, pracowników, całej załogi Urzędu Miasta.
Mediom, z którymi staraliśmy się nie tylko ja ale i moi Koledzy i Koleżanka
codziennie współpracować. Korzystając z okazji życzę wszystkim dużo
dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym, zawodowym,
społecznym. Tym, którzy startują na różne szczeble władzy samorządowej
sukcesu wyborczego. Wszystkiego najlepszego.

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości radny Jarosław
Karyś
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Senatorze, Panowie Rektorzy,
Szanowni Radni, Szanowni Goście. To ostatnia sesja Rady Miasta w tej
kadencji. W najbliższą niedzielę zostanie podjęta nowa decyzja, zostaną
wybrani nowi radni, którzy będą przez kolejne pięć lat reprezentować
mieszkańców naszego miasta. Jeżeli chodzi o tę Radę, o nas wszystkich to
uważam, że swoje obowiązki wykonywaliśmy dobrze. Oczywiście nie zabrakło
kłótni, sporów ale takie są zasady demokracji. Uważam, że to co zrobiliśmy
i robiliśmy było dobre dla miasta i tych, którzy nas wybrali. Chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Rady Miasta, pracownikom
Biura Rady. To dzięki Warn nasza praca wykonywana była sprawnie
i skutecznie. Chciałbym podziękować dziennikarzom, którzy relacjonują nasze
obrady. To dzięki Warn właśnie mieszkańcy naszego miasta mogli obserwować
to, co się dzieje w Radzie - nasze dyskusje i mogli oceniać naszą pracę.
Dziękuję wam za to.
Dziękuję wszystkim dyrektorom pracującym w Urzędzie Miasta, kierownikom,
a także szeregowym pracownikom. Bez Was nasza praca i działania tej Rady
byłoby niemożliwe. Niemożliwe byłoby też właściwie funkcjonowanie naszego
miasta. Dziękuję Prezydentowi za współpracę, życząc jednocześnie reelekcji.
Nasze środowisko polityczne wspiera Pana Prezydenta. Życzę powodzenia.
Dziękuję serdecznie Pani Skarbnik, Zastępcom Pana Prezydenta, Sekretarzowi
Miasta. Dziękuję Prezydium Rady Miasta z jej Przewodniczącym Darkiem
Kozakiem. Darku, będzie nam Ciebie brakowało, bo uważam, że swoją pracę
wykonywałeś bardzo dobrze i to dzięki Tobie mogliśmy funkcjonować sprawnie
i skutecznie. No, nie licząc oczywiście godzin otwarcia sesji. Ta praca była
ważna i potrzebna. Dziękuję również pani Joannie Winiarskiej, która była
również Przewodniczącą Rady Miasta. I wreszcie dziękuję Wam wszystkim za
współpracę, za to, że przez te cztery lata mogliśmy, uważam godnie,
reprezentować mieszkańców tego miasta. Na zakończenie pragnę wszystkim
życzyć powodzenia w życiu osobistym, zawodowym. A tym, którzy startują
powodzenia w wyborach. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej radna
Joanna Grzela
Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, Ich Magnificencje,
Szanowni i Dostojni Goście, Koleżanki i Koledzy Radni, drodzy Państwo. Stoję

tutaj przed Państwem niemal jak weteran samorządu terytorialnego bo, pierwszy
raz dane mi było zasiąść w tej sali w 1994 roku i dziś taka myśl przebiegła przez
głowę, że chyba pora myśleć o Radzie Seniorów. Drodzy Państwo. Dzisiaj
bardzo uroczysta i podniosła chwila. Jeszcze raz dziękuję bardzo Panu
Przewodniczącemu, Sekretarzowi i oczywiście Prezydentowi za to, że te dwie
uchwały udało nam się przyjąć, przepraszam za potoczność, rzutem na taśmę.
Dwie inicjatywy Marcina Chłodnickiego i moje. Ten czas, czas podsumowań
oczywiście mobilizuje nas tylko do miłych wspomnień i ja chcę zachować tylko
miłe wspomnienia z obrad, naszych dyskusji, debat, które niejednokrotnie były
niezwykle gorące, a nawet ocierały się o spory i kłótnie. Proszę pozwolić zatem,
że podziękuję. Pewnie nie dam rady podziękować wszystkim z Państwa
z osobna bo każdy wniósł coś cennego w to moje doświadczenie samorządowe,
które mogę znakomicie przekuwać również na pracę ze studentami, gdyż
właśnie taki przedmiot: samorząd terytorialny dane jest mi prowadzić w ramach
swojej pracy zawodowej.
Bardzo serdecznie chcę podziękować pracownikom Biura Rady Miejskiej. Nie
będę tutaj, nie chcę być zresztą oryginalna bo to jest oczywiste, że dzięki ich
rzetelności, solidności, uczciwości i takiemu po prostu codziennemu
uśmiechowi, którym nas obdarzali, życzliwie podpowiadając bardzo, bardzo
serdecznie dziękuję. Magdzie, Zbyszkowi, Eli, Joasi, Renatce, która do
niedawna przecież była z Państwem. Bardzo serdecznie Pani Małgosiu, na Pani
ręce podziękowania. Ale chcę również proszę Państwa przywołać nieobecną... .
Jestem przekonana, że obecną duchem, na pewno myślami, bardzo uważnie
śledzącą to, co się działo w obecnej kadencji i to co dzieje się dzisiaj na tej sali.
Ewie Noculi. Dla mnie jest to ikona samorządu, osoba która, nie boję się użyć
takiego sformułowania współtworzyła samorząd terytorialny w Kielcach. Mogę
tylko wyrazić żal, że nie dane nam było radnym uroczyście, tak, jak na to
zasłużyła podziękować za tę pracę.
Serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu Miasta. Tym, z którymi dane było
mnie, mojemu Koledze Marcinowi współpracować, u których widać było
zrozumienie, zapał, energię. Co do tego, że Państwo jesteście profesjonalistami
nie mam żadnych wątpliwości. Jeśli mówię o urzędnikach chcę serdecznie
podziękować Agacie Kalicie. Agatko, bardzo Ci dziękuję za to, jak potrafisz
kierować Komisją Mieszkaniową. To jest bardzo trudna komisja, wymagająca
niezwykłej empatii, zaangażowani i naprawdę odstawienia wszelkich
politycznych niuansów. Udało nam się, myślę wiele ważnych spraw rozwiązać
i ludzkich problemów. Przez wiele, wiele lat. Bo również w tej komisji wiele lat
pracuję. Mówiąc o pracownikach, o osobach zarządzających nie mogę nie
podziękować Czesławowi Gruszewskiemu, Zastępcy Prezydenta. Bardzo,

bardzo dziękuję. Wielokrotnie miałam okazję być u Pana, Panie Prezydencie,
u Ciebie w gabinecie. Sama, z mieszkańcami. Dla mnie cenne jest to, że nigdy
nie powiedziałeś nie. To jest niezwykle ważne, bo nawet jeżeli sprawa
wydawała się beznadziejna to Twoja energia, sympatia do mieszkańców i wola
pomocy zwykle kończyła się sukcesem. Czasem nawet nieoczekiwanym przez
samych mieszkańców. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i wiedząc, jaką
ścieżkę wybrałeś wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Mam nadzieję, że
dane będzie jeszcze Tobie dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi.
Chcę oczywiście podziękować mediom. Zdaję sobie sprawę, że to trudne było
tutaj z nami przebywać, trwać z nami i relacjonować niektóre nasze
wypowiedzi, próbować odtwarzać istotę tych wypowiedzi niejednokrotnie
niezrozumiałą. I tym z Państwa, którzy rzetelnie i uczciwie to relacjonowaliście
mieszkańcom... . Bo przecież jesteście Państwo tą taśmą transmisyjną. Bo
skąd, jeżeli nie tak mieszkańcy mają znać naszą pracę, naszą aktywność. No,
chyba że, tak jak pani Kazia są z nami na każdej sesji. Pani Kaziu, wspaniale,
życzymy zdrowia i mam nadzieję, że w kolejnej kadencji będzie Pani także na
tych sesjach obecna.
Chcę bardzo podziękować dwóm radnym. Marcinowi Chłodnickiemu za to, że
mogliśmy przez te cztery lata wspólnie pracować. Nie jest to tajemnicą, że to
jest mój były student. Tak więc kiedyś mogłam się dzielić swoją wiedzą, teraz
przez cztery lata także wiedzą i doświadczeniem samorządowym. Życzę Ci
Marcin sukcesów i obyś nigdy nie tracił tego zapału i miłości do samorządu
terytorialnego, jaką niewątpliwie masz od wielu lat, a teraz mogłeś to
wyobrażenie o samorządzie zderzyć z rzeczywistością. Pewnie niejeden raz to
zderzenie wyszło na niekorzyść ale mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie
tylko lepiej. I bardzo, bardzo serdecznie chcę podziękować Tomaszowi
Boguckiemu. Tomku! Dziękuję Tobie, gratuluję przede wszystkim tego
wysokiego odznaczenia państwowego. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję
Tobie za wiele. Dziękuję za to, że niejeden raz uratowałeś Prezydium Rady
z opałów. I te meandry prawa są Tobie tak doskonale znane, że byłeś dla nas
wsparciem. Twoja wiedza, doświadczenia są bezcenne. Życzę Ci tak po prostu,
po ludzku osobiście sukcesów i satysfakcji z tego, co robisz na co dzień we
współpracy z mieszkańcami i ze swoimi współpracownikami. Wszystkiego
dobrego.
Wszystkim Państwu nienależnie od opcji politycznej, nienależnie czy się lubimy
mniej lub bardziej życzę, żebyście Państwo czerpali satysfakcję z tego, co
robicie. Byście zawsze byli otoczeni dobrymi i mądrymi ludźmi, którzy będą
współpracować bądź pracować na Państwa sukces. Życzę sukcesów w tych
nadchodzących już tuż, tuż wyborach. Ale niezależnie od tego życzę, byście

Państwo w swoim życiu zawodowym, społecznym - czy tu na sali, czy
w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami, czy w ramach swoich
stowarzyszeń, partii politycznych także odnaleźli się i czerpali moc satysfakcji
ze swojej pracy. Wszystkiego dobrego wszystkim Państwu; Panie
Przewodniczący na Pana ręce. Dziękuję bardzo.
Do pkt 5 e

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Teraz przejdziemy do wystąpień indywidualnych. W kolejności zapisów jako
pierwszy: Marian Kubik. Proszę bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Marian Kubik
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Koleżanki Koledzy, Szanowni
Goście. Jak koleżanka Asia, też w 1994 roku zostałem po raz pierwszy wybrany
na radnego. Startowałem z czwartej pozycji. I powiem Państwu tak już na
przyszłe wybory: nie ma znaczenia, która to jest pozycja. W ciągu tych pięciu
kadencji jeden raz tylko startowałem z „jedynki". Starowałem z różnych pozycji
- z trzeciej, drugiej, czwartej i tu nie ma problemu, jeśli ludzie głosują.
Spędziłem tutaj kawał swojego życia na tej sali. Inna sala była, większa; potem
po remoncie było. Pamiętam, było pięćdziesięciu radnych w pierwszych
kadencjach. Później ich było coraz mniej. I tak sobie myślę, że każdy radny jest
w jakiś sposób indywidualnością. Nigdy w ciągu tych wszystkich lat nie było
takiej sytuacji, żebym ja się złamał w tzw. dyscyplinie klubowej. Nigdy. Zawsze
głosowałem tak, jak ja uważałem. Była taka sytuacja, mogę przypomnieć.
Chodziło o budowę hali przy Liceum Słowackiego. Wtedy, w tym czasie ta
prawica, która koalicji była miała większość. Z uwagi na RODO nie będę mówił
nazwiska ale to był prezydent z prawicy też i namawiał mnie, żeby była
możliwość wybudowania tej hali sportowej. Wiadomo, że to trzeba było mieć
duże pieniądze na wybudowanie. I oczywiście byłem przekonywany, żeby nie
głosować za tym, żeby nie głosować. To był wniosek lewicy. Ja to pamiętam.
I nie złamałem się, bo wiedziałem, że jest to potrzeba taka i zagłosowałem.
I akurat dwoma głosami bodajże uchwała przeszła. Teraz, jak jestem w tej hali,
gdzie są różne zawody mam tą satysfakcję, że jakaś tam cegiełka moja jest. Bo
to były takie trudne wtedy czasy. Ścieraliśmy, no tak było. Teraz troszeczkę jest
spokojniej w ciągu tych ostatnich kadencji. Wydaje mi się, że bardziej się
dogadujemy. Wiadomo, że są różne spory ale jest wszystko w porządku.

Chciałbym jeszcze tutaj jedną rzecz, która nie była powiedziana. Koleżanka
Woj da powiedziała, że Korona została sprzedana. W porządku ale jeszcze jedną
rzecz trzeba by powiedzieć. Że dzięki nam i dzięki Panu Prezydentowi
Lubawskiemu Korona jest w Kielcach. Bo nie wiem czy by była po tym
zawirowaniu, kiedy Kolporter zrezygnował i mogło by nie być u nas
ekstraklasy. Byłem wtedy przewodniczącym Komisji Sportu. Rozmawialiśmy
z panem Prezydentem kilkakrotnie. I nasza cała Komisja, i osobiście
rozmawiałem. Wiem, że to jest też bardzo ważne, bo mamy ekstraklasę.
I z tego miejsca chciałbym przede wszystkim podziękować Panu Prezydentowi
Lubawskiemu. Ja już nie mówię o samych ostatnich kadencjach. Ale chciałbym
jedną rzecz, która jest bardzo ważna dla mieszkańców północnych osiedli:
Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie, Stok. Chodzi o węzeł komunikacyjny,
który w pierwszej kadencji pan Prezydent, który został Prezydentem w 2002
roku... . Już rozmawialiśmy w pierwszej kadencji na temat budowy tego
właśnie węzła komunikacyjnego. Wcześniej, będąc radnym poprzedniemu
Prezydentowi kilkakrotnie mówiłem, że musimy to zrobić. Tam się tak
wjeżdżało, jak się wyjeżdżało. Wjeżdżając w osiedle Świętokrzyskie trzeba było
stać aż na skrzyżowaniu. Teraz to trzeba by stać jeszcze na poprzednim
skrzyżowaniu. I to była bardzo droga inwestycja, a nie było jeszcze takich
pieniędzy unijnych, jak są teraz. A pan Prezydent Lubawski zdecydował, aby
zrobić ten węzeł i to jest dla mieszkańców naprawdę bardzo dobra rzecz. Druga
rzecz. Będąc w Komisji Sportu kilkakrotnie spieraliśmy się z panem
Prezydentem Lubawskim o różne rzeczy. Była taka sytuacja, kiedy Pan
Prezydent myślał o basenie olimpijskim. Myśmy jednak przekonywali, żeby
wybudować dwa baseny co najmniej właśnie przy szkołach. To też potwierdzi
Jacek Wołowiec. Mieliśmy takie spotkanie z panem Prezydentem. I mówię:
oczywiście Pan Prezydent ma taki charakter, taki trochę trudny, jak tu niektórzy
mówili. Ale jeżeli się Go przekona, to uczciwie sprawę załatwi i dwa baseny
powstały. Jeden na Barwinku, drugi na KSM-ie. Za to też chciałbym Panu
Prezydentowi podziękować. Kończąc już, bo nie będę przedłużał. Ja tak dlatego
mówię o tych poprzednich kadencjach, bo nie wiem, czy zostanę wybrany;
może już ostatni raz tu jestem. W związku z tym mówię, tak jak jest. Chciałbym
serdecznie wszystkim podziękować - przede wszystkim Panom Prezydentom,
wszystkim pracownikom, dyrektorom, Państwu. Bardzo fajnie nam się
współpracowało. Były różne sytuacje, gdzie trzeba było się przekonywać. Ale
uważam, że ta kadencja (według mnie) była super. Dziękuję bardzo wszystkim.
Pracownikom Biura serdecznie dziękuję. Zawsze z uśmiechem, zawsze można
tam było porozmawiać. Także bardzo się cieszę, że tyle lat spędziłem tu i myślę,

że coś dobrego zrobiłem dla dobra mieszkańców osiedli no i dla Kielc. Dziękuję
ślicznie Państwu.
Radna Rady Miasta Kielce pani Regina Zapala
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Zebrani Goście
i Pracownicy. Reprezentuję Okręg 2, a mieszkam na terenach, które były
w latach siedemdziesiątych dołączone do Miasta i które przez długie lata po
prostu tak sobie były, a miasto się tym terenem kompletnie nie interesowało.
I dzisiaj chciałabym podziękować, że przez kolejne dziesięć lat, za prezydentury
pana Lubawskiego przybliżyliśmy się do tego miasta. Po pierwsze uważam za
ogromny sukces (a mi osobiście zajęło to piętnaście lat) skanalizowanie całego
terenu Niewachlowa, Łazów, Gruchawki. To jest sukces, bo kiedy zaczęłam
chodzić (a ludzie mnie przysłali, żeby zabiegać o tę kanalizację) to nam się
wydało, na pierwszym spotkani, że sześć, góra siedem lat nam to zajmie
i będziemy mieć kanalizację, a potem będziemy mieć drogi. Jako, że mówiło się
zawsze: nie będzie dróg, póki nie będzie kanalizacji. A pierwszy raz do Rady
przyszłam w 1998 roku, a trzy lata temu tereny zostały skanalizowane. Jeszcze
zostały dwie ulice. W związku z tym uważam to za sukces i swój i całej ekipy.
Przed wszystkim Pana Prezydenta ale też Zastępców Prezydenta i dyrektorów.
Trułam im głowę na okrągło. Nie było nic. Nie było drogi - droga piaszczysta.
Jak droga piaszczysta to nie może być autobusu. Nie może być drogi bo nie ma
kanalizacji, nie może być autobusu bo nie ma drogi. No i tak to było, tak się
układało. Dziękuję właściwie wszystkim dyrektorom. I dyrektorowi
z Miejskiego Zarządu Dróg, i dyrektorowi ZTM, i dyrektorowi Inwestycji Panu
Bernardowi Oziębłemu, którzy w zasadzie włożyli swój wkład, aby ten teren
wiejski stał się po części terenem miejskim. Jeszcze brakuje nam porządnych
dróg. Ale drogi są na tyle, że autobus przejeżdża. Także proszę Państwa. Mamy
autobus, mamy kanalizację, mamy drogi, którymi może autobus przejeżdżać.
Chciałam jeszcze podziękować panu dyrektorowi Markowi Scelinie, którego nie
widzę ale złożę na ręce pani dyrektor Gościniewicz, bo nawet mamy piękny plac
zabaw. A żeby wrócić do pierwszej kadencji to chciałabym podziękować
ówczesnemu dyrektorowi Gruszewskiemu, a dziś Zastępcy Prezydenta, który
rzutem na taśmę w ostatnim roku pierwszej kadencji pomógł wybudować boisko
do kosza. I wtedy było to boisko takie pierwsze. I była straszna taka rywalizacja
między młodymi z Herbów i z Łazów, bo na Herbach nie było, Łazy miały.
Dziękuję pracownikom wszystkim, wszystkim, którzy w jakiś sposób pomogli,
aby ten teren i mieszkańcy poczuli się... . Bo bardzo często słyszałam; po co
nam było do tego miasta? W Miedzianej Górze jakbyśmy byli to byśmy już

dawno mieli wszystko. Także bardzo dziękuję. Ale chciałam jeszcze
podziękować za Herby ponieważ uważam, że w tym okresie czasu, prezydentury
pana Lubawskiego i Zastępców bardzo dużo zyskały też Herby. Panie
Prezydencie Sygut. Chciałam podziękować za piękny ośrodek szkolny,
edukacyjny, kulturalny. Mówię o remoncie dawnej szkoły nr 26. Uczyłam w tej
szkole; wiem jak ta szkoła wyglądała. Cały ten kompleks zyskał, mieszkańcy
zyskali bo mamy tam bibliotekę, mamy szkołę, mamy przedszkole, boisko
wielofunkcyjne, plac zabaw. I to była też inwestycja trudna. Zaczęło się chyba
od dwóch milionów, a pochłonęła trochę więcej. Ale była konieczna i była
potrzebna. Na Herbach zrobiono kilka dróg, przede wszystkim l-Maj a.
Pamiętam, jak w pierwszej kadencji chodziliśmy z Krzyśkiem Słoniem i tu
obecnym dyrektorem Grzegorzem Wnukiem za pierwszymi światłami
wzbudzanymi, które są w tej chwili na 1-Maja. No nie było przejść drogi. Te
światła dopiero zostały zrobione w następnej kadencji. A dzisiaj na 1-Maja są
trzy światła. Kiedy wjeżdżam na 1-Maja i porównuję ten wjazd, to dzisiejsze
rondko, które jest niewielkie to to jest naprawdę inny świat. Także bardzo,
bardzo dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna. Dziękuję również
Koleżankom i Kolegom za pracę w Komisji Edukacji (było mi bardzo miło) i za
współpracę wszystkich Koleżanek i Kolegów Radnych. Oczywiście, tak jak moi
przedmówcy dziękuję również mediom. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tadeusz Kozior
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Radni, Szanowni
Goście, Dziennikarze, Szanowni Państwo. Wszyscy dziękują, to ja też chciałem
trochę podziękować. Zacznę może od mojej lewej strony. Panie z Biura.
Wszystkim Paniom dziękuję i Panu Zbyszkowi również. Dziękuję członkom
mojej Komisji, której miałem zaszczyt przewodniczyć, komisji sportu, edukacji,
promocji. Bardzo dziękuję wszystkim członkom. Byliśmy bardzo jednomyślni
w tych naszych decyzjach i tu nie było podziału na ugrupowania, nie było
miejsca na politykę. Budują się hale, są nowe skończone z czego się bardzo
cieszymy. Dziękuję Komisji Rodziny, której miałem zaszczyt być członkiem.
Chciałem podziękować panom dyrektorom - panu dyrektorowi Filipowi
Pietrzykowi i jego Zastępcom, dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg. Tam
byłem najczęstszym gościem. Panom Prezydentom też bardzo serdecznie
dziękuję. Tego miało nie być, co teraz powiedziałem. Bo generalnie to wiele
osób mnie prosiło, czy będą humoreski o radnych i czy przeczytani wiersze.

Szczególnie panie z Biura Rady dopytywały się, Pan Prezydent. Nie będzie
humoresek o radnych, mam z sprzed czterech lat. Nie będę ich czytał bo się
pozmieniali radni. Ale przeczytam dwa wiersze. Pierwszy to wiersz, który
napisałem równe trzydzieści lat temu, będąc na obczyźnie, w Salzburgu. „Moje
miasto nocą". Bardzo tęskniłem za rodziną i te Kielce trochę tak przedstawiłem
na smutno. Za rodziną tęskniłem dlatego, że jak wyjeżdżałem jako młody
chłopak to dzieci mi blokowały wyjście krzesłami. I ja ten wiersz przeczytam.
„Moje miasto nocą"
Moje Miasto. Moje Miasto niesie cmentarny niepokój.
W blasku księżyca ożywia się nocne życie.
Na ulicy Moniuszki ktoś spokojnie nuci niecenzurowane słowa
Zakrywając je odcieniami z bruku
Moje Miasto zasypia z zapachem jodeł.
Na gzymsie nocnego lokalu gołąb smutno odprawia pokutę.
Północ wybija na placu pod Teklą.
Człowiek człowieka kopie jak zwierzę.
Życie ludzkie nie raz jest okrutne
Ale gdzie żywot swój początek bierze.
Salzburg, 1988 rok.
I drugi, taki jeden z ostatnich wierszy.
„ Rozmyślanie "
Siedzę samotnie, wsłuchując się w dźwięk Koncertu b-mol Czajkowskiego.
Zaczynam wierzyć w siebie i chce mi się powiedzieć: dzień dobry.
Dzień dobry, ty moje życie.
Czytam Ciebie latam, stawiam przecinki i kropki
pomiędzy szczeliny biegnącego czasu.
Dziękuję serdecznie. Wszystkim, którzy kandydują życzę, żeby się dostali do
Rady Miasta. Tym, którzy kończą kadencję życzę, żebyście w innym wymiarze
się realizowali. Osobiście chciałem podziękować Panu Profesorowi, za moją
sprawę osobistą i Jankowi Gieradzie. Dziękuję serdecznie wszystkim.
Radny Rady Miasta pan Jan Gierada
Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy Radni, Panowie Prezydenci,
Goście, Media. Zakreślę takie kółko, 360° i przyłączam się do pięknych słów
moich przedmówców, moich Koleżanek, Kolegów. Wszystkim, wszystkim

Państwu serdecznie dziękuję nie wymieniając nikogo, bo przecież będą jeszcze
po mnie też przemawiać. Szanowni Państwo. Życie toczy się dalej. Ja jestem
cztery kadencje; nie wiadomo, jak wyborcy zareagują na moją piątą kadencję.
Ale mam jedną satysfakcję, że nie mam wśród Was żadnych wrogów ani
żadnych uprzedzeń. Mimo pewnych jakiś takich sytuacji niewdzięcznych dla
mnie (nie będę o nich mówił, bo nie pora, ani nie miejsce na to) nie mam do
nikogo żadnego żalu. Zawsze pomagam ludziom, będę pomagał czy będę
radnym, czy nie będę radnym. I to jest chyba w życiu najważniejsze. Zawsze
oprócz wartości materialnych miałem honor. I ten honor jest dla mnie rzeczą
nadrzędną. Z tym honorem bywało wśród niektórych różnie. Ale też to
przyjmuję na barki i nie uważam tego za żadną porażkę. Dziękując wszystkim,
cóż mogę Państwu życzyć. Życzę Państwu wszystkim zdrowia. Bo to jest chyba
najważniejsze. Oprócz wartości materialnych, mówię trzeba mieć honor i ten
honor próbujcie dalej realizować w tej Radzie jeśli się dostaniecie Państwo
czego serdecznie wszystkim życzę z całego serca. Przyjdą też inne osoby, które
zajmą miejsce obecnych radnych. Ale myślę, że Wasze doświadczenie będzie
owocowało tym, że w Radzie Miejskiej, tej nowej na nową kadencję
(pięcioletnią już zresztą) będziecie służyć pomocą tym, którzy będą sprawować
mandat pierwszą kadencję. Jestem przekonany, że nie będziecie się kłócić
o stanowiska, że będzie między nowymi radnymi dialog. Bo to dialog jest rzeczą
najważniejszą. A dopiero po dialogu są następne elementy, które mogą mieć
większe lub mniejsze znaczenie. Życzę Państwu jeszcze raz wszystkiego
najlepszego. Zdrowia dla Was, dla całych Rodzin. Wysyłajcie wszystkich na
głosowanie; niech każdy zagłosuje tak, jak mu dyktuje serce i sumienie.
Wczoraj w „Echu" był mój artykuł. Pytali mnie się, czy mając tyle lat
powinienem być radnym, czy nie bawić wnuczki. Powiedziałem, że Trump jest
z mojego rocznika i jest prezydentem Stanów Ameryki. Więc dlaczego ja mam
nie być radnym? Czuję się dobrze, na siłach, na rozumie. Panu Tomkowi
Boguckiemu, mojemu przyjacielowi gratuluję odznaczenia. Nie wiedziałem, że
nawet Srebrnego jeszcze nie masz. Na pewno zasługujesz już na Kawalerski.
Ale dostaniesz go w następnej kadencji. Dziękuję wszystkim, wszystkim po
kolei. Nie będę nikogo wymieniał bo wiecie, że z całego serca każdemu dobrze
życzę.
Radny Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Chciałem
podziękować za wyróżnienie. No nie ma już tutaj wśród nas Pana Senatora
Słonia ale to Krzysztof razem z Panią Wojewodą docenili moje zaangażowanie

w pracę z Polonią. I za to serdecznie dziękuję. Pan Prezes Rękas w swoim
wystąpieniu przez cały czas, jak mówił to lał miód na moje serce. Dlatego, że
czułem się odpowiedzialny właściwie przez dwie kadencje w sposób szczególny
za finanse miasta. I to była piękna laurka wystawiona przede wszystkim
służbom finansowym Pana Prezydenta na czele z Panią Skarbnik i z Panem
Dyrektorem Dudzicem. To chciałem podkreślić. I wobec Prezesa Rękasa i tego ,
co powiedział, szczególnie o tych instrumentach finansowych, które przez
niektóre samorządy są źle wykorzystywane do rolowania długów. Pochwalił
miasto, że w takie rzeczy nie wchodzi. Chcę dopowiedzieć, bo nie zawsze i nie
wszędzie miałem możliwość to powiedzieć, a Państwo powinni to do końca
usłyszeć i mieć to w tyle głowy, i chlubić się i cieszyć się z tego. Z kadencji na
kadencję miasto pomnaża majątek miasta. Mówię „miasta" w sensie samorząd
miasta pomnażał ten majątek. Kiedy zaczynaliśmy pracę w samorządzie razem
z panem Prezydentem w 2002 roku to wtedy były pierwsze obowiązki odnośnie
zwymiarowania majątku komunalnego miasta i ówczesny Skarbnik Miasta
wtedy dał informację, pamiętam jak dziś na czterech stronach papieru A-4,
z których wynikało, że Miasto posiada majątku na poziomie l miliard 200
milionów złotych. W tej chwili co roku dostajemy informację o stanie mienia
komunalnego. Ta informacja jest jednym z elementów dokumentów, które są
później brane pod uwagę, jeśli chodzi o absolutorium i o różne inne rzeczy.
Pełna informacja ma w tej chwili ponad czterysta stron. Jest to gruba książka A4 i z niej wynika, że od 2002 roku do chwili obecnej, a właściwie do 2017 roku,
bo za 2018 dopiero będzie informacja mamy grubo ponad 4 miliardy złotych
majątku. Co oznacza, że talenty nie zostały zakopane w ziemi tylko zostały
pomnożone. I to jest zasługa Pana Prezydenta i jego służb finansowych ale
również zasługa Rady, która uczestniczyła w całej gospodarce finansowej i przy
obecności pana Prezesa Rękasa chciałem to powiedzieć, żeby w jakiś sposób
uwiarygodnić również swoja wypowiedź. Dziękuję za laurkę dla Pani Skarbnik
i dla wszystkich służb finansowych Panie Prezesie.
Powiem jeszcze, że przyłączam się do słów pani Joasi Grzeli, której dziękuję za
podziękowanie. Ale również za to dobre słowo wobec pani dyrektor Ewy Łęk Noculi. Wszystkim dyrektorom, prezesom Spółek i wszystkim z kim udało mi
się pracować w tej kadencji również podziękować i przypomnieć, że miasto
urodziło taki dokument jak Program Ochrony Zabytków ale nie urodziliśmy
jeszcze przepisów wykonawczych do tego Programu. I ja sądzę, że w przeszłej
kadencji takie przepisy wykonawcze się urodzą. A przynajmniej jeśli będę w tej

sali jako radny to będę o to zabiegał. Panie Przewodniczący. Jeszcze jednej
rzeczy nie powiedzieliśmy tutaj i ja też nie powiedziałem. Chciałem
podziękować za umożliwienie mi normalnej i skutecznej pracy jako
przedstawiciela naszego miasta w Związku Miast Polskich, a tak naprawdę
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu bo często trzeba było „na gwizdek"
pojechać do Warszawy i gdyby nie dobra wola Pana Przewodniczącego i Pana
Sekretarza Miasta to nie mógłbym być tak aktywny w Komisji Wspólnej,
w Zespole Finansów Publicznych. Za to serdecznie dziękuję. Jak również
wszystkim dyrektorom, z którymi przyszło mi konsultować projekty aktów
prawnych, które stawały na Komisji Wspólnej. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Dziękuję bardzo. Powiem tylko jedno - wszystko dla dobra mieszkańców.
Radny Rady Miasta Kielce pan Jarosław Machnicki
Chciałbym w tej chwili tylko o jedną rzecz prosić. Bo brakuje nam dzisiaj
jednego radnego, który był z nami przez cztery lata. Nie ma Władka, wiadomo
dlaczego. Jest daleko. Słuchacie, są dwie kamery. Pomachajmy Władkowi, żeby
wiedział, że o Nim pamiętaliśmy. Dziękuję bardzo.
Radna Rady Miasta Kielce pani Mariann Noworycka-Gniatkowska
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Koleżanki i Koledzy Radni,
zaproszeni Goście, Media. Właściwie w ostatniej chwili zdecydowałam się na
zabranie głosu. Jestem radną pierwszą kadencję. Przewodniczyłam Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej. Dziękuję mojej Koleżance i Kolegom, którzy ze
mną współpracowali. Chciałabym z tego miejsca złożyć podziękowanie dla
Pana Prezydenta, dla Pana Dyrektora Sceliny, którego nie ma ale na ręce pani
dyrektor Gościniewicz za wspaniale prowadzą politykę społeczną w naszym
mieście. Musimy to podkreślić. W porównaniu z innymi miastami chyba
jesteśmy jedynym miastem, gdzie mamy tyle mieszkań chronionych dla osób
starszych. Przyczyniamy się do przedłużenia tej aktywności zarówno fizycznej,
jak i psychicznej. Do puki są te osoby na tyle sprawne mogą normalnie
funkcjonować przebywając w tych mieszkaniach chronionych. Został właśnie
utworzony 12 Klub Seniora. Na otwarciu pan Prezydent podkreślił, że 11
Klubów Seniora było utworzonych ale teraz rząd przyczynił się do tego, że
powstał 12. Było to przypieczętowaniem tego, co już robiło miasto przez tyle

lat. Następnym faktem jest utworzony w Domu Pomocy Społecznej im. Jan
i Marysieńki Sobieskich Zakład Opiekuńczo - Leczniczy. Nie wiem, czy
wszyscy wiedzą ale Domy Pomocy Społecznej są też obciążone naszym
budżetem. Natomiast w tej chwili to jest już druga transza w tym Domu Pomocy
Społecznej. W pierwszym jest piętnaście łóżek refundowany przez Narodowy
Fundusz i w tej chwili kolejne 11 łóżek jest oddanych. W dalszej części
właściwie cały Dom Pomocy Społecznej i wtedy ten budżet będzie odciążony.
Dziękuję bardzo przede wszystkim Koleżankom i Koledze z Biura Rady,
dziękuję wszystkim za współpracę. Nie ukrywam, było to dla mnie duże
wyzwanie. Dziękuję bardzo wszystkim.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Raz jeszcze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Radnym za 4 lata
wspólnej pracy na rzecz naszego Miasta i pożegnać się upominkami, które
przypominać będą nam, w moim odczuciu, dobry czas. Proszę o pomoc Pana
Przewodniczącego Roberta Siejkę w wyczytywaniu nazwisk, a każdego
z wyczytanych zapraszam tutaj.
Nastąpiło wręczenie upominków.
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Dariusz Kozak
Szanowni Państwo. Nieuchronnie zbliża, się koniec, ostatniej w siódmej kadencji
samorządu sesji. Życzę Państwu, abyście za sprawą wyborców mogli nadal
działać w samorządzie, a także na każdym innym polu Waszej aktywności, dla
dobra Kielc.
Bardzo proszę poczet sztandarowy o podejście do sztandaru.
Sztandar Rady Miasta Kielce wyprowadzić.

Przy wtórze Hejnału Miasta sztandar

wyprowadzono.
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Zamykam LXII sesję Rady Miasta Kielce, ostatnią w kadencji samorządu
2014 - 2018, w dniu 18 października 2018 roku.
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