Protokół Nr XL/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce,
która odbyła się w dniu 30 marca 2017 r., w godz. 9.15-10.45
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego
w Kielcach, Rynek l
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 22 Radnych. Nieobecni
Radni - Stanisław Góźdź, Grzegorz Świercz, Włodzimierz Wielgus.
Do pkt. l

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Otwieram XL, nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kielce w dniu 30 marca
2017 roku, zwołaną na wniosek Prezydenta Miasta Kielce.
Witam panie i panów radnych, witam panów Prezydentów, 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.
Do pkt. 2

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Porządek
dzisiejszej
sesji został określony
przez
wnioskodawcę
i obejmuje trzy projekty uchwał.
Pan Prezydent wniósł o rozszerzenie przedstawionego porządku o następujące
projekty:
1. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
akcji spółki Korona Spółka Akcyjna w Kielcach,
2. projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kielce.
Przegłosujemy zaproponowane zmiany.

I.

Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku projektu uchwały w
sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
przez Prezydenta Miasta Kielce.

Za
Przeciw
Wstrzymał się

-19
- brak
-3

Rada Miasta Kielce wprowadziła do porządku projekt uchwały.
II.

Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad autopoprawki do
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki Korona
Spółka Akcyjna w Kielcach.

Za
Przeciw
Wstrzymał się

- 20
- brak
-2

Rada Miasta Kielce wprowadziła autopoprawkę.
Poddam pod głosowanie porządek uwzględniający zaproponowane zmiany.
Sprzeciwu nie słyszę.
Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

-20
- brak
-2

Porządek obrad został przyjęty.
Wobec powyższego sesja realizowana była wg poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad
3. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kielce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki Korona
Spółka Akcyjna w Kielcach z autopoprawką.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2017 rok.
7. Zamknięcie obrad.
Do pkt. 3 - 6

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce zarekomendował projekty
uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kielce,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki Korona
Spółka Akcyjna w Kielcach z autopoprawką,
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045,
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2017 rok.
Najpierw chcę przeprosić za to opóźnienie, ono wynikało z tego, że l stycznia
2017 roku przyjęto nowe regulacje ustawowe odnośnie sprzedaży mienia
komunalnego. Ta ustawa nie jest dosyć precyzyjna i tutaj nieraz rozbieżności w
stanowiskach prawników spowodowały, że jeszcze dziś pracowaliśmy by
dookreślić pewne rzeczy. Wynikiem tych nowych regulacji jest chociażby
rozszerzenie dzisiejszego spotkania o uchwałę w sprawie określenia zasad. To jest
dosyć intencyjna uchwała i ona była podejmowana wcześniej przez państwa, ale
po l stycznia ona już nie obowiązuje. Nowe regulacje zlikwidowały to co było
i jesteśmy w nowym stanie prawnym, więc tak to wygląda. Myślę, że należy się
Państwu historia, niektórzy mają pretensje, że nie informowaliśmy na bieżąco o
działaniach wokół Korony, ale one cały czas się odbywały i te działania trwały
około pół roku. Po nieudanej próbie sprzedania Senegalowi, niektórzy uważają,
że na szczęście, ale to jest dyskusyjne, podjęliśmy próbę i działania w kierunku
zbycia części akcji Korony. Mogę powiedzieć, że były 4 poważne oferty polskie
i dwie poważne oferty niemieckie. Po bezpośrednich spotkaniach z tymi
partnerami, po analizach, po zaciągnięciu opinii o partnerach, podjęliśmy decyzje
o wyborze jednego z nich, tym bardziej, że ten partner, jeżeli chcielibyśmy z nim

dalej rozmawiać, żądał porozumienia o wyłączności, czyli nie dopuszczał tego,
że będziemy negocjować z kilkoma równolegle. To nastąpiło jakieś dwa miesiące
temu. Wybraliśmy Pana Budryńskiego, który, Państwo już wiecie, bo media
szeroko już informowały kto to jest, opinie, które zebraliśmy, wszystkie były
bardzo pozytywne, człowiek o dużych możliwościach, bardzo wpływowy
w Niemczach jeśli chodzi o piłkę nożną, ale nie tylko w Niemczech, ale w
Europie, a nawet poza. Więc te opinie pozwoliły nam podjąć decyzje o podpisaniu
porozumienia. Pan Burdenski zlecił przygotowanie Due Diligence opracowane
przez dwie kancelarie prawne, jedną polską w Opolu i jedną niemiecką w Bremie.
Przez te dwa miesiące prawie wszystkie dokumenty, większość dokumentów,
zaraz powiem które, do dna zostały zbadane przez prawników niemieckich
i polskich. Nie zbadane zostały tylko te, które były objęte klauzulą poufności, to
dotyczy przede wszystkim piłkarzy, dlatego, ze w umowie z piłkarzami i w
kontraktach jest zapisane, że poufność zobowiązuje obie strony i nie mieliśmy
prawa przeniesienia tej poufności na trzecia stronę, więc nie wszystko wie Pan
Burdenski, tak bym powiedział, a jakie konsekwencje tego, to zaraz powiem.
Zostało to wszystko zbadane, należności, zobowiązania, zostały zbadane sytuacje
prawne, biznesowe, organizacyjne, sportowe. To wszystko było przedmiotem
badania tych dwóch kancelarii prawnych i w ostatnim momencie zostały one
skonsultowane przez prawników miejskich. Jak są trzy kancelarie prawne, jak
ktoś wie jakie są kancelarie adwokackie, ze każdy z nich może mieć inne zdanie,
i teraz trzeba było doprowadzić do tego żeby była zgoda między nimi. I trzeba
powiedzieć, że ta zgoda była do końca uzgadniana, jeżeli tak można powiedzieć,
jeszcze dzisiaj w nocy były różne poprawki. Państwo dostali, prawo tego nie
wymaga, umowę która jest załącznikiem. Między tym co zostało wczoraj
„zawieszone", a między tym co chciałbym żeby Państwo przyjęli do wiadomości,
są pewne różnice. Są to głownie różnice prawne i ja je omówię za chwilę, bo
wiem, że nie było czasu za bardzo żeby się nad nimi pochylić. Wrócę jeszcze do
istoty umowy. Umowa obejmuje 72 % akcji, które chce przejąć Pan Burdenski.
Na początku myśmy zaproponowali i takie były uzgodnienia, ze to ma być 77 %,
dlatego, że te 25 % po stronie Miasta daje możliwość blokowania pewnych
działań czyli z inicjatywy Pana Burdenskiego, który powiedział, ze jemu Miasto
jest to bardzo potrzebne, dlatego proponuje podpisać na 72 %, a 5 %
zagwarantować jeśli by doszło do tego, że będzie paraliż w funkcjonowaniu tej
Spółki, to on wtedy wystąpi do Rady o zakup tych 5 % akcji i będziemy wtedy
dyskutować. Ale myślę, że Jego inicjatywa z obniżeniem tego i potraktowanie
Miasta jako partnera w rozwiązywaniu Jego planów, nam się to podoba i że to jest

rzeczywiście partnerskie podejście do sprawy. Ale musimy wiedzieć, że to chodzi
o interesy, więc perspektywę chce mieć taką, że gdyby coś bardzo złego by się
działo, żeby mógł w odpowiedni sposób interweniować. Cena za te akcje została
wynegocjowana w wysokości 850 tyś. euro, więc ona była obliczana na pewien
dzień, ale myślę, że nie było skoków euro specjalnych, więc to poniżej 4 min zł.
To było robione na podstawie wyceny, która obowiązuje praktycznie już
niedługo, ale jeszcze obowiązuje, chociaż sprawdzaliśmy nie ma takich regulacji
prawnych co do trwałości wyceny. Może praktycznie być uznana przez strony
bądź nieuznana, ale uznaliśmy, że roku nie powinno to przekroczyć żeby nikt się
do tego nie doczepiał. Oczywiście, bo były też takie pytania czy długi przejmie
czy nie? Wiadomo, że jak się kupuje akcje to z całym dobrobytem czyli również
ze zobowiązaniami Spółki. Różnica między należnościami a zobowiązaniami
wynosi około 4 milionów i to Pan Burdenski musi wziąć na siebie, praktycznie
w 72 %. Ale przede wszystkim z działalności, którą podejmuje, ma nadzieję to
szybko wyrównać. Co jeszcze istotnego. Mianowicie może kogoś zdziwić fakt,
że rozkłada na trzy raty płatność. Uzasadnienie jest takie - oczywiście ta ostatnia
rata ma być za 3 miesiące, a więc nie tak daleko. Te płatności mają być
zagwarantowane taką gwarancją bankową, że tu nie ma wątpliwości czy zapłaci
czy nie zapłaci, ale to się wiąże z tym, jak tłumaczyła strona niemiecka, nie ma
pełnej wiedzy o firmie. On mówi tutaj o sprawach tych poufnych, i zaproponował
tak, że po uprawomocnieniu się umowy, a umowa jest warunkowa czyli zgodę na
sprzedaż albo rezygnację z pierwokupu musi podnieść Pan Klicki, a z tego co
wiem, On jakby chciał kupić to już by kupił Koronę, a więc nie jest
zainteresowany, więc to jest tylko formalność. Ale praktycznie ta umowa się
wtedy uprawomocni, kiedy Pan Kalicki napisze do nas, że rezygnuje z prawa
pierwokupu. W tym momencie nastąpi pierwsza wpłata, druga wpłata nastąpi po
dostępie, w bardzo krótkim czasie, po dostępie do dokumentów poufnych,
a trzecia, dają sobie na to trzy miesiące po absolutnym zbadaniu wszystkiego do
cna, wtedy zostanie to uregulowane. Jeszcze chciałbym słowo wyjaśnienia, na
pewno Pani Wojda podniesie ten temat, więc uprzedzę, odnośnie 2,5 min zł
w tym roku. Myśmy już to ćwiczyli w przypadku Senegalu i cofnęliśmy się, bo
taka była możliwość. Teraz jest sytuacja nieco inna. Po pierwsze nie możemy
przyjąć warunkowej uchwały budżetowej i to już żeśmy raz uzgodnili pół roku
temu. Ale Niemcy postawili warunek, że nie odwracamy sytuacji czyli wszystkie
uchwały Rady Miasta muszą być podjęte, muszą być jasne dla nich. I to, co tylko
mogę zrobić to tylko zadeklarować, że nie wykorzystam tej uchwały jeżeli nie
dojdzie do sprzedaży. Na ile to jest wiarygodne w oczach Państwa, to już musicie

sami ocenić. Ale taką uchwałę powinniśmy również podjąć. Teraz chciałbym
skomentować te poprawki, które dzisiaj w nocy zostały wprowadzone, bo nie
mieliście Państwo również możliwości przyjrzenia się temu. (Radni otrzymali
dokument pn: „Informacja do wersji umowy przedstawionej w języku polskim
przez Doradców Prawnych Inwestora w dniu 29 marca 2017 r. w godzinach
wieczornych. Informacja przygotowana i zestawiona względem wersji umowy
zamieszczonej przez Miasto Kielce na stronach BIP w dniu 29 marca 2017
w godzinach popołudniowych." Informacja stanowi załącznik do protokołu).
Zacznę od pkt. 3, to jest to, co już tłumaczyłem, że nowa ustawa zmusza nas do
tego żeby podjąć uchwałę o zasadach wnoszenia, zbywania, itd., więc to jest
również wprowadzone do umowy. Również 5 % o których mówiłem, dlaczego
on chce, w umowie jest to określone precyzyjnie na jakich zasadach w przyszłości
miałby, jeżeli byłaby taka potrzeba, kupić te 5 %. Stan Spółki jest mu znany
z dokumentów i on zakłada, że wszystko co przedstawiliśmy partnerowi jest
wiarygodne i na tej podstawie on podejmuje decyzję, to jest istotne, bo później są
tego również konsekwencje. W 6 punkcie, doczytali, że Panu Klickiemu
przysługuje prawo pierwokupu akcji serii A, nie ma większego znaczenia, bo jeśli
Pan Klicki będzie chciał kupić to praktycznie uniemożliwi sfinalizowanie tej
sprzedaży. Następnie pisze tutaj, że będzie uprawniony do otrzymania dywidendy
za ten rok. Daj Mu Boże, wiadomo, że dywidendy się wtedy dostaje kiedy są
zyski. Następnie w 8 punkcie: prawo pierwokupu inwestora w tych 28 % czyli
gdyby nam zachciało się sprzedawać komuś innemu, wynegocjowane byłyby
warunki w tym kimś innym, to On wtedy korzysta z prawa pierwokupu i na tych
warunkach ma to kupić. To się wiąże z bezpieczeństwem, bo może być przejęcie,
które może być szkodliwe dla Spółki i przed tym się musi oczywiście bronić.
W 9 punkcie określone są warunki, co do tych 5 %, na jakich warunkach i czy są
one takie same , na jakich zostały wynegocjowane. Ta oferta wiąże do 2022 roku,
a w 2022 jaki nie kupi to nie kupi, to zostaje. W I O punkcie, a w zasadzie 10, 12
i 13 obejmują to samo, że gdybyśmy przedstawili nieprawdziwe, fałszywe dane,
które obniżają wartość tej Spółki w oczach kupującego, on zna stan na podstawie
dokumentów, to będzie występował do nas, to wszystko pewnie się będzie
odbywało na sali sądowej, bo inaczej pewnie nie, innej możliwości nie ma, ale
zastrzega sobie, że jeżeli w sposób zasadniczy dokumenty, których on nie widzi,
obniżą wartość tej Spółki to będzie żądał wyrównania, i to dla mnie jest logiczne.
Dostał wszystkie dokumenty, mogę zapewnić, że według oświadczenia Prezesa
umowy poufne, które są zawarte przede wszystkim zawodnikami, ale również
z reklamodawcami nie dają żadnej szansy na to, by w sposób zasadniczy

wpływały na poziom. Ale wiadomo, że kupujący musi dbać o swoje interesy
w sposób wyjątkowy i to robi. W punkcie 11 On chce zagwarantowania, że
w ostatnim czasie od momentu kiedy przekazaliśmy Mu dokumenty, te
dokumenty nie zostały w żaden sposób zmienione. Czy nie podejmowaliśmy
żadnych uchwał zasadniczych, żadnych kredytów zaciąganych, itd., i do czego
My się w tej umowie zobowiązujemy. Punkt 14, tak jak te trzy poprzednie,
0 których mówiłem. 15 punkt jeszcze raz podkreśla to, że wszystkie zapewnienia,
gwarancje Spółki, przyrzeczenia, oświadczenia sprzedającego jeżeli byłyby
nieprawdziwe to zobowiązujemy się do pokrycia szkód, jeżeli takie szkody by
wstąpiły. Punkt 17 dotyczy praktycznie gwarancji bankowej czyli Pan Burdenski
zadał pytanie, że jeżeli nie ta Spółka, ale inna Spółka pana Burdenskiego
udzielałaby gwarancji bankowych, bo to nie spółka udziela gwarancji, tylko
opłaca i zamawia, to byłoby to możliwe przy takiej klauzuli w tej umowie.
To praktycznie wszystko. Myślę, że jeżeli są jeszcze rzeczy w tej umowie,
które będą Państwa interesowały będę gotowy do odpowiedzi. Chciałabym tutaj
szczególnie podziękować panu Arturowi Sobolewskiemu, który jest członkiem
Rady Nadzorczej, nie jest naszym pracownikiem, mimo, że wygrał konkurs,
dopiero na początku maja przychodzi na Dyrektora Promocji, jego sposób
prowadzenia negocjacji, jego znajomość języków, jego znajomość prawa, jest
doktorem prawa europejskiego, budzi naprawdę szacunek. Panie Arturze chapeau
bas. To, co przeżywaliśmy w Bremie czy tu w Kielcach jest naprawdę bardzo
profesjonalne i bez niego byłoby to bardzo trudne. Jestem do Państwa dyspozycji.
Radny Jacek Wołowiec
Na początek zadaje sobie pytanie dlaczego znowu tak szybko, tak pochopnie
1 tak gwałtownie chcemy sprzedać Koronę. Być może dla Pana Prezydenta nie
jest to działanie takie szybkie i gwałtowne dlatego będę miał kilka pytań żeby
sobie wyrobić opinię i zdanie odnośnie tej decyzji związanej ze sprzedażą naszego
Klubu Korona Kielce. Poniekąd ja rozumiem Pana, Panie Prezydencie i rozumiem
tą determinację, bo w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest sprzedać klub
piłkarski. Polski klub piłkarski, to nie klub angielski czy hiszpański i trzeba by
rzeczywiście jakiegoś konesera, który by chciał się zdecydować i skusić na polski
klub. Ale jest rzeczą jasną, że trzeba wiedzieć coś więcej na temat takiego
nabywcy i takiego konesera. Ja do końca nie znalazłem takich informacji dlatego
chciałbym Panu, Panie Prezydencie zadać kilka pytań. Pierwsze pytanie jest takie
bardzo kluczowe, a mianowicie:
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1.

Jaka jest prawdziwa wartość nabywcy, a konkretnie mówiąc, jaki kapitał
chce zainwestować nabywca w Koronę, bo moim zdaniem to jest kwestia
najistotniejsza? My wiemy, że nasze Miasto ma przez 5 lat inwestować 2,5
min zł, a tak naprawdę nie wiemy jaką kwotę co roku chce poświęcić
inwestor na ten Klub.
2. Z tym wiąże się, moim zdaniem, kolejne bardzo ważne pytanie jaką
koncepcję rozwoju i budowania Zespołu ma Pan Burdenski? Bo chciałbym
wiedzieć czy zespół, którym on będzie zarządzał będzie oparty w jakiś
sposób na wychowankach tego Klubu. Czy wychowankowie tego Klubu, czy
zawodnicy z regionu znajdą miejsce w tym zespole czy zawodnicy na chwilę
pojawią się tutaj, a potem będą sprzedawani? Dlatego chciałbym usłyszeć
jaka jest wizja rozwoju tej drużyny.
3. Kolejne pytanie jest też chyba niezmiernie istotne - co z obecną drużyną, co
z obecnymi zawodnikami? Bo dzisiaj ten zespół gra nieźle, a dotarcie do
nich takiej informacji, że Klub zostanie sprzedany może wywoływać jakieś
takie dziwne emocje: rozgoryczenie, rozżalenie i niepewność przede
wszystkim. To może rzutować na grę tych zawodników.
4. Kolejne, jeszcze jedno pytanie jaki wpływ będzie miało Miasto na politykę
Klubu chociażby kadrową, chociażby na stworzenie takich warunków, które
będą umożliwiały trafianie do tego zespołu, jak mówiłem wcześniej,
wychowanków Klubu i zawodników z regionu? Bo do tej pory jakość
takiego rozwiązania nie dostrzegamy.
To te pytania najważniejsze. Przeanalizowałem, Panie Prezydencie, uważnie
projekt umowy zbycia Klubu i w § 5 Zapewnienia i gwarancje sprzedającego,
prawa nabywcy, jest pkt 4, który mówi: „Nie przedłożono nabywcy licznych
dokumentów, uzasadniono to w ten sposób, że w umowach zawarte są klauzule
poufności. Między innymi dotyczy to kontraktów piłkarzy. Z tego powodu
nabywca nie miał możliwości sporządzenia biznesplanu dla dalszego rozwoju
drużyny." Ja mam pytanie czy, oczywiście nie można podać konkretnych danych
liczbowych, ale jakieś dane szacunkowe można było przekazać Panu
Burdenskiemu, który by, mnie się tak przynajmniej wydaje, sporządziłby taki
biznesplan dla rozwoju drużyny. A mówiłem o tym przed chwilą, że to jest bardzo
kluczowe pytanie. Dlatego chciałbym, Panie Prezydencie, żeby Pan spróbował
odpowiedzieć na te kwestie, a mianowicie, reasumując: jaki kapitał Pan
Burdenski będzie wnosił i jaka jest koncepcja rozwoju tej drużyny? Szkoda, że
nie ma przedstawiciela Pana Burdenskiego, albo samego nabywcy, bo można by
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mu było zadać pytania, być może sytuacja by się rozjaśniła, być może Pan
dr Sobolewski więcej na ten temat coś powie.
Radna Agata Woj da
Ja rozumiem, że po tej rekomendacji to jest dyskusja kompleksowa
o wszystkich uchwałach, nad którymi dzisiaj będziemy głosować. W związku
z tym ja w swoich pytaniach i wątpliwościach pozwolę sobie odnieść się do
wszystkich, bo one są ze sobą powiązane. Ja staram się nie czuć zbyt dużej
ekscytacji ponieważ mam doświadczenie, że tę ekscytację czuliśmy już
kilkakrotnie i później też dość duże rozczarowanie. Mam jednak głęboką
nadzieję, że to jednak będzie historyczny dzień dla Korony i historyczny dzień
w tej długoletniej historii prób sprzedaży Klubu. Panie Prezydencie my dosyć
konsekwentnie do tej pory postępowaliśmy w sprawie podejmowania decyzji
0 zbyciu akcji bez względu na to kim był potencjalny inwestor, czy to był
egzotyczny Senegal, czy to był Pan Meresiński, Pan Grajewski, staliśmy na
stanowisku, i dalej na nim stoimy, że radni nie mają przy takiej konstrukcji
narzędzi żeby móc podjąć odpowiedzialną decyzję i wybrać inwestora dla
Korony. To zawsze byłaby kwestia intuicji, konkursu piękności, dotarcia do
materiałów, które są w sferze medialnej. To Pan dysponuje szeregiem narzędzi,
aparatu administracyjnego żeby taką weryfikację wiarygodności inwestora
1 materialną i organizacyjną przeprowadzić. Oczywiście wiąże się to z ogromną
odpowiedzialnością, bo wybór i sprzedaż jest w takiej konstrukcji tylko
i wyłącznie Pana odpowiedzialnością. W związku z tym konsekwentnie, również
dzisiaj, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zgodzi się na podjęcie uchwały
o zbyciu akcji Spółki, natomiast mamy też szereg wątpliwości. Jeżeli chodzi
o cenę, ona ma dla nas charakter wtórny, ta cena wynika oczywiście
proporcjonalnie z wyceny. Natomiast dużo istotniejszą kwestią jest nie kwota,
którą zarobimy na sprzedaży Klubu, natomiast kwestia ile zaoszczędzimy nie
musząc łożyć na jej utrzymanie w kolejnych latach. No, Panie Prezydencie,
okazuje się, że znamy się jak łyse konie, i oczywiście nie może zabraknąć pytania,
które Pan sam, rekomendując uchwałę, wywołał. Tak, to jest przedmiotem naszej
największej troski, że dziś mimo, że ta oferta i ta przedstawiona przez Pana
sytuacja brzmi o niebo wiarygodniej niż wszystkie do tej pory, to nadal jest
decyzja o tym, że dorzucamy Klubowi 2,5 min zł bez gwarancji zawarcia tej
transakcji.
Poprzednio
też
taka
propozycja
pojawiała
się
z Pana strony, poprosiliśmy wtedy o zdjęcie z porządku obrad uchwał
finansowych. Gdybyśmy tego nie zrobili dotowalibyśmy Klub, a żadna z tych

wcześniejszych transakcji nie doszła do skutku. Ja mam, Panie Prezydencie,
świadomość że dzisiaj tych uchwał nie może Pan zdjąć z porządku obrad, bo one
zostały wpisane literalnie w warunki umowy, które są w tej uchwale. Nie wiem
czy to był wymóg potencjalnego nabywcy czy takie zabezpieczenie przed tą
prośbą, którą przewidział Pan, że się pojawi? Nie wierzę też, że nie można znaleźć
formuły prawnej, która by zabezpieczała przekazanie tych środków od dokonania
transakcji. W tej uchwale jest zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Być może jest możliwość zapisania, że uchwała wchodzi w życie
z dniem sprzedaży akcji Spółki. To jest nasz główny postulat, który dawałby nam,
taki spokój sumienia. Ja przyjmuję te deklaracje z mównicy, że Pan tej uchwały
nie wykorzysta, i to, Panie Prezydencie, nie jest tak, że my Panu nie ufamy
w słowo, które Pan tutaj formułuje czy daje radnym publicznie. Natomiast mamy
pewne doświadczenie, które nakazuje nam być w tym zakresie bardzo
ostrożnymi, ponieważ oprócz funkcji kontrolnej, którą mamy, to jednak dbałość
o finanse publiczne jest naszym naczelnym zadaniem, które tutaj powinniśmy
wypełniać. Bardzo, Panie Prezydencie, prosiłabym żeby się do tego odnieść.
W przypadku niemożności znalezienia formuły prawnej żeby zabezpieczyć danie
tych pieniędzy w przypadku dokonania transakcji, która z tego co wiem ma być
bardzo szybko, będziemy musieli się zachować w pewien sposób, z formalnego
punktu widzenia, niekonsekwentny i wyrazić zgodę na zbycie. Natomiast
będziemy mieli problem z przekazaniem dzisiaj Spółce kolejnych pieniędzy. Ale
chcę bardzo jasno powiedzieć, konstrukcja w której Miasto jest mniejszościowym
właścicielem, a przekazuje w ramach zakupu usługi promocyjnej od Spółki, od
Klubu w kwocie 2,5 min zł, jest z naszej perspektywy bardzo logiczne. Tak samo
jak kupujemy usługę promocyjną od innych Klubów jak VIVE TAURON
KIELCE, tak samo powinniśmy to robić w przypadku Korony, to nie budzi
naszych wątpliwości. Trochę w kontekście tego, co powiedział Pan Radny
Wołowiec też mamy pytanie o bieżące finansowanie działalności Spółki.
Rozumiemy 2,5 min zł w kontekście rocznych zobowiązań, natomiast co
w przypadku dalszych zobowiązań. W dalszym ciągu Miasto zostaje właścicielem
28 % akcji, czy z tego tytułu Miasta będzie miało jakieś zobowiązania finansowe
wobec Spółki? Tu oczywiście mówię o tym przypadku kiedy jest formuła objęcia
nowych akcji, podnoszenia kapitału, wtedy pewnie będzie wymagana pewna
proporcjonalność i to jest też przedmiotem naszego zainteresowania. Czy
w związku z tym coś oprócz 2,5 min zł rocznie. Jeszcze jedno pytanie, w tych
projektach nie ma rozstrzygnięcia kwestii umowy o dzierżawę infrastruktury
sportowej. Jak to zostanie rozwiązane, czy Państwo o tym dyskutowaliście, czy
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na dotychczasowych warunkach, na jakich Spółka dzierżawi
i infrastrukturę, czy to ma być inaczej doprecyzowane?

stadion

Radny Jarosław Machnicki
Szanowny Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za przekazanie dzisiaj pewnej
historii tych negocjacji i kwestii związanych już związanych z dochodzeniem do
umowy. Bo we wtorek, kiedy przeczytałem w Echu Dnia że Pan nic na ten temat
nie wie to byłem przerażony, a za chwilę dostałem telefon, że będzie sesja. Byłem
przerażony o czym będziemy rozmawiali. Dziękuję, że chociaż dzisiaj dostałem
pewne informacje. Boję się opierać tylko na informacjach medialnych. Tutaj
koleżanka już mnie wyprzedziła, ale w moim sposobie myślenia jest tak, że jeżeli
zachowujemy 28 % akcji to znaczy, że wkład finansowy, który zainwestuje co
roku do budżetu inwestor w 28 % będzie wkładem miejskim. Czy tak jest, bardzo
proszę o odpowiedź. Chciałem także zapytać w jaki sposób reklamując
i wykupując taką rzecz jak reklama Miasta gwarantujemy sobie zachowanie
w przynajmniej w jednym członie nazwy, nazwę Korona Kielce, to o czym
wielokrotnie mówiliśmy, ja chciałbym żeby to dzisiaj wybrzmiało. Tak, jak Pan
Prezydent zobowiązał się, że nie wykorzysta tych rzeczy, to chciałbym żeby
ludzie, którzy nas dzisiaj słuchają, a jutro przeczytają żeby także dowiedzieli się
że jest taki zapis, żeby uspokoić, bo mnie pytano. Myślę, że tyle.
Radny Marcin Chłodnicki
Przede wszystkim jestem przerażony tym jak bardzo się to odbywa na
wariackich papierach, szybko. Wczoraj wieczorem dopiero umowa gdzieś się
pojawiła, popołudniu dla nas dostępna. Dzisiaj kolejne dokumenty bezpośrednio
tuż przed głosowaniem. Wolałbym żeby odbywało się to trochę spokojniej, ale
rozumiem, że to już się stało i przechodzę do rzeczy po tym zastrzeżeniu. Przede
wszystkim sprzedaż oczywiście tak, bo jest połowa kadencji i od początku
kadencji między innymi ja mówię o tym, że to jest cel żeby znalazł się prywatny
inwestor i wierzę, że tym razem to jest ten właściwy. Natomiast zastrzeżenia
budzi to, o czym wspomniała Agata Woj da, te pieniądze, które przekazujemy
a nie wiemy na pewno co się z nimi stanie, na jaki pójdą cel. Ja też jestem za tym
żebyśmy coś z tym zrobili. Wiem, że jest ten zapis konkretny w umowie, ale
można ten zapis zmienić, może nie trzeba dzisiaj tej decyzji podejmować. Może
można to zrobić za tydzień i ten zapis zmienić po to żebyśmy sobie mogli
zagłosować z czystym sumieniem nad tym. Nie wiem jakie są możliwości prawne
w tej kwestii, ale podpisuję się pod tym co wcześniej wybrzmiało. Trzecia kwestia
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to kwestia tego zapisu umowy - mamy 2,5 min zł przez 5 lat czyli 12,5 min zł, to
jest za reklamę za usługi promocyjne. Oczywiście promocja poprzez sport jest
czymś dobrym dla Miasta i ta formuła przekazywania tych pieniędzy też jest
dobra, natomiast moje zastrzeżenia budzi to, jak można na 5 lat do przodu godzić
się na to, że będziemy płacić 2,5 min zł nie wiedząc tak naprawdę jakie będą
efekty. Wolałbym żeby to było na przykład uzależnione od efektów jakie będą na
przestrzeni tych 5 lat się pojawiały w zakresie tej właśnie promocji.
Radny Krzysztof Adamczyk
Kilka pytań. Rzeczywiście trochę mnie przeraziło ekstra tempo tej sesji.
Dlaczego teraz kiedy do końca zostało 4 kolejki właściwie czyli nie jest to zbyt
długo, a jest szansa żebyśmy byli w pierwszej ósemce i wtedy, automatycznie te
rozmowy toczyłyby się inaczej. Wydaje mi się, że trochę za szybko i można było
trochę poczekać spokojnie to końca tej rundy zasadniczej. Po drugie, mam takie
pytanie, z tego co mówił Zarząd Klubu Korona jeżeli chodzi o finansowanie
w najbliższych latach, pamiętam, że na ten rok przewidziane było 6 mnl zł czyli
z tego co czytaliśmy, 2,5 min zł dorzucimy jeszcze, jest właściwie 5,5, min zł
wolna kwota. Na kolejne lata Klub przewidywał, że będzie finansowany około 3
min zł rocznie. My dajemy 2,5 min zł. W zasadzie rzecz biorąc mamy podobne
kwoty, a dajemy Klub w ręce prywatne, a spokojnie mógłby funkcjonować
w obrębie Miasta, być nasza Spółką. Tutaj mam wątpliwości, bo kwoty są bardzo
podobne, a kwoty które będziemy przekazywali na Klub, który będzie
w prywatnych rękach. W tej umowie jest mnóstwo zobowiązań sprzedającego,
natomiast bardzo mi tu brakuje, nie wiem czy negocjowane jest zobowiązanie
nabywcy jakie będzie ponosił. I kwestia pieniędzy, bo nie ukrywajmy, że inwestor
jest po to żeby przyniósł ze sobą pieniądze, zainwestował w Klub, żebyśmy się
mogli lepiej rozwijać, grać o lepsze cele, o lepsze wyniki. Mam nadzieję, że ten
inwestor te pieniądze będzie miał. Żeby się nie okazało że właściwie po nabyciu
dalej gramy w tym samym poziomie, nie ma inwestycji, nie ma większych
pieniędzy. A myślę, że oczekujemy tego, że te pieniążki się pojawią i myślę, że
będziemy się bić nie o to żebyśmy byli w ósemce, ale jakieś wyższe cele. Jeszcze
pytanie jeśli chodzi o MOSiR jak będzie to tutaj finansowane, jeśli chodzi
o kwestie stadionu, bo tutaj tego nie ma. Jestem ciekaw czy będzie to wszystko
doprecyzowane.
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Radny Jan Gierada
Napisałem sobie kilka takich punktów, pierwsze „tak szybko i pochopnie
chcemy sprzedać akcje Korony". Co to znaczy tak szybko i pochopnie, przecież
od wielu, wielu lat na ten temat dużo mówimy i każdy by chciał żeby z tym
wreszcie zrobić porządek. Używanie więc przez Jacka Wołowca słowa, że
chcemy szybko i pochopnie sprzedać, mimo, że on się na pewno lepiej na sporcie
zna niż niejeden z nas, nie jest trafnym określeniem. Po prostu chcemy zbyć akcje
tej Korony. Na ten temat się mówiło dużo i pozytywnie i negatywnie i tysiące
pytań, więc nie można stosować takiego uporczywego nękania czyli stalkingu, że
co to z tym wszystkim zrobić. Po prostu trzeba skończyć z tym i spróbować to
sprzedać. Takie padło słowo, że „na wariackich papierach". To nie są wariackie
papiery, że jest takie przyspieszenie, tylko jest tu rozsądek. Czasami takie
nagłaśnianie rozmów, negocjacji, samych negocjacji powoduje, że przynosi to
odwrotny skutek, a czasami kończy się to fiaskiem. Dlatego nie dziwię się
Prezydentowi, który przy siwiał przez te parę lat o tę Koronę na pewno, i jest to
dla niego niewygodna sytuacja, że nie ujawniał pewnych rozmów. Pewnie wiele
osób na ten temat wiedziało, ale też nie ujawniało, a jednak był przeciek do
mediów, które już wszystko podały. Co ma do rzeczy to w tym całym transferze
że zostało kilka kolejek gry. Według rozsądnego myślenia nie ma nic do rzeczy
bo akcje można w każdej chwili sprzedać albo nie sprzedać. Wymaga to
ogromnego nakładu sił, ogromnego wysiłku wielu ludzi, wielu spotkań, na pewno
Pan Prezydent powie jeszcze o najbliższych spotkaniach, są pewnie nieuniknione.
I nie ma znaczenia czy to będą 4 kolejki, czy to będzie 6 kolejek, czy rozpoczęcie
sezonu. Mamy przykłady, że zespól będący na 8 miejscu nagle się znalazł na
9 i spadł z ekstraklasy do niższej. A jaką mamy w tej chwili gwarancję, że
jesteśmy w ósemce, może się okazać, że po 2 kolejkach będziemy na 13 miejscu,
bo taki jest układ tabeli. Daj Boże żeby Korona była od ósemki wzwyż. Czy
inwestor ma pieniądze? Pytanie takie, jakby mnie ktoś zapytał czy mam pieniądze
jak idę do apteki. No mam, inaczej bym nie szedł do apteki. Jeśli inwestor chce
coś kupić to ma pieniądze. Żeby była jasna sprawa, po to każdy inwestor
inwestuje określone pieniądze żeby na tym zarobić. Nie można tylko mówić:
niech on daje pieniądze żeby się Klub rozwijał, awansował, może grał w
Pucharach, pewnie takie zamiary ma. Czas i życie, jeśli kupi, bo jeszcze nie
wiadomo czy dojdzie definitywnie do transakcji, to zobaczymy jak to się będzie
rozwijało. Bo myślę, że jeśli są takie opinie o człowieku sprawdzone przez służby
Pana Prezydenta, że to jest poważny człowiek. Mieliśmy przykłady w
poprzednich rozmowach, że mieliśmy do czynienia z niepoważnymi ludźmi lub
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różnymi przypadkowymi ludźmi, to mam przekonanie, że Korona pójdzie
w dobrym kierunku. Oczywiście nie dopuszczam myśli, że będzie zmiana nazwy
tego Klubu. Jestem za tym żeby podjąć tę uchwałę, dać możliwość podpisania tej
umowy, jeśli Pan Klicki z tego zrezygnuje, a jak Pan Prezydent powiedział,
zrezygnuje, i myślę, że byśmy zamknęli sprawę Korony. A czas wszystko pokaże,
jak to będzie się rozwijać w najbliższych miesiącach i latach. Media niepotrzebnie
podały, że 12,5 min zł, bo trzeba było napisać wyraźnie, że 12,5 min zł, ale za
5 lat. A już do mnie są telefony, ludzie dzwonili, że jak to 12,5 min zł na dołożyć
Prezydent rocznie. Gdyby było napisane że na 5 lat, to każdy wiedziałby, że
rocznie to będzie 2,5 min zł. Przypuszczam, że większość radnych, a może
i wszyscy zagłosują za tą uchwałą, mając nadzieję, że wszyscy będziemy
uczestniczyli w jakimś dobrym przedsięwzięciu.
Radny Jacek Wołowiec - ad vocem
Drogi Janku, ja cenię ogromną determinację Pana Prezydenta i rzeczywiście
podziwiam za zaangażowanie i wydaje mi się, że inwestor, który się teraz pojawił,
to jest inwestor naj wiary godniej szy wśród tych, którzy do tej pory byli, ale tamci
też się prezentowali jako super wiarygodni. Nie zgadzam się z Twoją opinią, że
nie powinniśmy wiedzieć jakimi finansami dysponuje nabywca. Był już tu taki
jeden nabywca który miał mieć ogromne pieniądze, a okazało się, że to tylko
zonk. Ja mam takie marzenie, marzyłbym sobie o tym żeby taka decyzja miała
naprawdę podłoże merytoryczne. Chciałbym żeby ta decyzja była analizowana
przez Komisję Sportu, chciałbym żeby nabywca zaprezentował plan rozwoju tego
Klubu, bo wtedy bez żadnych obaw mógłbym podjąć decyzję. Bo jak Pan
Prezydent nieraz twierdził, że Klub Korona to są takie skarby rodowe, ja się z tym
zgadzam. Dlatego patrząc na to chciałbym mieć pewność że to będzie Klub, który
będzie odnosił sukcesy, będzie zdobywał medal Mistrzostw Polski, a teraz nie
mam żadnych takich gwarancji patrząc chociażby na to, co się do tej pory działo,
na kontrahentów z Senegalu, czy chociażby Pana Meresińskiego.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Panie Jacku, ja za bardzo Pana szanuję, i wiem że Pan ma dobre intencje
i mówię to z absolutnym przekonaniem. Cofnijmy się do słowa „pochopnie".
W handlu jak się znajdzie dobry kupiec trzeba czasami działać pochopnie. Ale to
słowo pochopnie to nie znaczy źle. Nadarzyła się taka a nie inna okazja, może się
taka trafić albo się nie trafić. Jak Pan Prezydent powiedział były dwa Kluby
niemieckie i dwa polskie, wybrali z tych sześciu tego, a nie innego. Jest takie
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powiedzenie, że w finansach i w miłości nie ma litości. I tak samo jest z tą Spółką.
Jeżeli chce ta Spółka się rozwijać, ten inwestor który kupi chce prowadzić Klub
profesjonalnie, to ma prowadzić tak, żeby była korzystna sytuacja dla niego i żeby
była korzystna sytuacja dla Klubu. Są Kluby na świecie i znamy je wszyscy, które
na piłce zarabiają miliony euro rocznie. Są takie Kluby w Polsce, zobaczcie ile
zarobiła Legia na Pucharach, to są niewyobrażalne pieniądze dla Korony. Dlatego
myślę Jacku, wierząc w Twoje intencje, na pewno wszyscy mamy jakieś obawy,
może nie wszystko ułoży się idealnie, może się ułoży, może się nie ułoży, ale
trzeba zaryzykować.
Radna Katarzyna Zapała
Ja osobiście uważam, że sesje nadzwyczajne są właśnie dla takich
przypadków. Od wielu lat dyskutujemy na temat potrzeby sprzedaży akcji Korony
SA. Przeszliśmy różne koncepcje i nieraz publicznie dyskutowaliśmy
z Prezydentem na jakich warunkach chcielibyśmy je sprzedać. Dzisiaj mamy tę
odpowiedź, wydaje się ona dość rozsądna, a to, że mieliśmy tylko kilka dni,
trudno. Uważam, że Prezydent powinien wcześniej z nami rozmawiać, ale dzisiaj
mamy sesję i możemy tu spędzić cały dzień i dopracować te kwestie
merytoryczne. No i tu moja prośba, bo padło kilka bardzo istotnych pytań
merytorycznych. Ja do nich chciałabym dorzucić tylko jedną kwestię czy te 2 min
jest uwarunkowane tym, że Korona SA pozostaje w ekstraklasie? Tylko to.
Natomiast bardzo bym prosiła, bo często słyszę od swoich kolegów, że
w przypadku Korony, to musimy grać do jednej bramki, ja myślałam, że my ta
bramkę to już dawno sobie określiliśmy. Teraz mam taki wywód, po wysłuchaniu
wypowiedzi Krzysztofa Adamczyka, Panie radny, bo z Pana wypowiedzi to
wynika, czy pan jest za tym żeby Korona SA była spółką Miasta? Bo z Pana
wypowiedzi jasno mi to wybrzmiało, więc chciałabym żeby Pan potwierdził czy
jest Pan za tym żeby jednak spróbować sprzedać akcje Korony SA, czy wolałby
Pan by Spółka Korona SA była jak dotychczas spółką miejską?
Radny Krzysztof Adamczyk - ad vocem
Chodzi mi o finansowanie. Z tego co przedstawiał Zarząd Korony najbliższa
rata finansowania miała wyglądać w ten sposób, że na ten rok przewidziane było
6 min zł, my wydamy 5,5 min zł, bo jest 3 + 2,5 min zł. Kolejna rata, przewidywał
Klub, że będzie finansowana w wysokości 3 min zł, więc podobne kwoty jakie
będziemy przekazywali. W tym momencie niewiele się zmienia, a dalej byłaby to
jednak spółka miejska, więc gwarantujemy to, że ten Klub jest zabezpieczony, że
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jest właścicielem Miasto. W tym przypadku oddajemy Klub i otrzymujemy
wielką niewiadomą. O to mi chodzi. Te pieniądze są bardzo do siebie podobne,
a będzie Klub w rękach prywatnych w tym momencie.
Radna Katarzyna Zapała - ad vocem
Mógł to oczywiście Prezydent powiedzieć, ale może ja powiem, no te 2,5
min zł jest przewidziane na 5 lat, co w konsekwencji należy przeanalizować w ten
sposób, 2,5 min zł podzielić na 5 to jest po 500 tyś. zł. Czyli przekazuje 2,5 min
zł w tym roku na 5 lat? (Radni zwrócili uwagę, że zgodnie z projektem umowy
finansowanie przez 5 lat, co roku w kwocie 2,5 min zł). A to przepraszam.
Radny Dawid Kędziora
Słucham tych wszystkich wypowiedzi i odnoszę wrażenie, że dla większości
radnych i dla Pana Prezydenta to dzisiejsze głosowanie było tylko formalnością.
Natomiast muszę się zgodzić z moim Kolegą klubowym Jackiem Wołowcem, że
niestety jest to trochę zbyt pochopnie i rola radnych jest naprawdę
minimalizowana do podniesienia ręki. Chciałabym zapytać Pana Prezydenta
0 taką kwestię, bo mówimy tutaj wszyscy o sprzedaży Korony, patrząc na
proporcje 72% : 28 %, to mam wrażenie, jakbyśmy wchodzili w bardzo
niekorzystną dla Miasta Spółkę. W Spółkę, w której wiemy, że miasto będzie
musiało przez najbliższe 5 lat wypłacać na rzecz Klubu po 2,5 min zł. I tutaj mam
pytanie do pana Prezydenta, bo o tym wiemy na pewno, czy w Pana ocenie ten
Klub jest w stanie za tę kwotę się utrzymać, czy też Pan może zakłada taką
ewentualność, bo nie jesteśmy w stanie sprawdzić inwestora, Jan Gierada
powiedział, że to jest dobry kupiec, nie wiemy czy on jest dobry czy on jest zły,
bo nie mamy takiej informacji. Zresztą pan Prezydent dwa dni temu również nic
na ten temat nie widział. Pytam więc kolejny raz co takiego się wydarzyło, że
w ciągu tych 2 dni z całą pewnością Pan rekomenduje takie duże zobowiązanie
finansowe dla Miasta, i jak możemy uwiarygodnić tego inwestora? Czy też może
Pan Prezydent planuje podobny scenariusz jak w przypadku sprzedaży
1 ponownego zakupu Dworca PKS. Bo na tych zasadach, które są proponowane
to wiemy, że nawet gdyby, przepraszam, ale ja słuchałem Państwa, więc proszę
też o uwagę, nawet gdybyśmy chcieli sprawdzić skąd te milionowe straty jakie
poniosło Miasto inwestując w ten Klub i nawet nie wysyłalibyśmy pana Radnego
Siejki czy pana Radnego Borowca z Komisji na kontrolę, do tej pory której
wyników nie poznaliśmy, to po takiej transakcji to obawiam się, że może nie być
już takiej możliwości żeby mieszkańcy dowiedzieli się dlaczego i kto zarządzał
16

Klubem w taki sposób, że doprowadziło to do tego momentu, który jest?
Chciałbym jeszcze pana Prezydenta zapytać jak pan Prezydent widzi rolę Miasta
z tak mniejszościowym udziałem?
Radny Tomasz Bogucki - ad vocem
Ja do meritum sprawy nie chciałbym się odnosić na razie, póki nie usłyszę
odpowiedzi pana Prezydenta, chciałbym jednak wszystkich Radnych przestrzec,
szczególnie tych, którzy są po studiach wyższych żeby uważali określeń, które
rozumieją, a jeśli rozumieją, to przynajmniej w takiej sytuacji żeby to
w odpowiednim momencie robili. Bo określenie „pochopnie" oznacza nic innego
jak działanie w sposób nieprzemyślany, robiący bez zastanowienia i bez rozwagi.
Te trzy określenie nie pasują nijak do tego, co robi w tej chwili Prezydent.
Radny Robert Siejka - ad vocem
Co prawda miałem się odnieść w tym trybie do wypowiedzi pana Radnego
Adamczyka, ale ponieważ pan Radny Kędziora był uprzejmy stwierdzić, że ktoś
mnie wysyłał na kontrolę, to panie Radny Kędziora, pan na pewno mnie na tę
kontrolę nie wysyłał, może się coś panu pomyliło, pan wysyła u siebie w pracy.
Z tego co wiem to Rada nie miała takich uprawnień żeby mnie delegować na tą
kontrolę. Pan powinien to wiedzieć jako czołowy kontroler Urzędu
Marszałkowskiego. Chciałbym również sprostować nieprawdziwą i to
wielokrotnie powtarzaną informację, która Pan powielił przed chwilą, jakoby
Miasto Kielce sprzedało kiedyś Dworzec PKS. Takich rzeczy nie wolno mówić
i Pan przecież o tym doskonale wie. I nie wiem czemu po raz kolejny używa Pan
zwrotu, że Miasto sprzedało, a później sobie kupiło. I jeszcze do pana radnego
Krzysztofa Adamczyka - no faktycznie ja też jestem dosyć zdziwiony, bo z tego
co pamiętam zawsze Pan był za tym, że miasto nie powinno jednak tego
komercyjnego sportu sponsorować i utrzymywać tej Spółki. Nawet był Pan
zaangażowany w szukanie inwestorów. Czyli jak sprzedać kolegom to dobrze, jak
sprzedać komuś innemu to trochę gorzej. A o tych prognozach finansowych,
o których Pan wspomniał, to z tego co ja pamiętam, to były jakieś życzenia, ale
Pana Kamila Suchańskiego, który był w Radzie Nadzorczej. To on mówił, że
według niego to za rok będzie tylko 3 miliony. Nie słyszałem takich wypowiedzi
Pana Prezesa Paprockiego, a na Komisji Sportu, na której rozmawialiśmy
o sytuacji finansowej Spółki Korona, dowiedzieliśmy się jaka była strata Spółki
za ubiegły rok, było ponad 6 min zł. Trzeba o tym też pamiętać. Nie wiem czy
Pan Kamil Suchański, też o tym pamięta, określając wówczas te perspektywy
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finansowe. Trzeba pamiętać o zadłużeniu Korony, o którym pan Prezydent mówił,
to jest ponad 4 min zł na dzisiaj już plus jeszcze ewentualne kwoty związane
z wyrokami sądowymi, które będą zapadały w kwestii ZUS. Te historie ciągną się
od wielu, wielu lat i to są konkretne pieniądze, które Miasto, gdyby dalej
utrzymywałoby tę Spółkę, musiałoby pokryć te zobowiązania.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Radny Dariusz Kozak
Zanim dopuszczę do głosu kolejnego Radnego taka uwaga żebyśmy
pamiętali, że Pan Prezydent czeka aby odpowiedzieć, a póki co rozmawiamy tak
między sobą.
Radny Jacek Wołowiec - ad vocem
Ja cenię bardzo Pana Tomasza Boguckiego, nie wiedziałem, że od pewnego
czasu stał się purysta językowym, ale to chyba jego kolejna kompetencja i chce
się wykazać tą kompetencją. Ja powiem tak - jeśli największym problemem
dzisiejszej dyskusji ma być słowo „pochopnie", to żałuję, że tego słowa użyłem.
Nie miałem na myśli działań Pana Prezydenta, tylko mówiłem o swoich
odczuciach.
Radny Jan Gierada - ad vocem
Padło słowo, że ja określiłem jako „dobry inwestor". Oczywiście
potencjalnie dobry inwestor, bo ja też mówiłem, ze trzeba pamiętać, ze nikt nie
jest pewny co się w najbliższych miesiącach czy latach wydarzy. Jakby tak
wszystko było piękne, to zawsze na początku jest wielka miłość, śluby, a później
w ciągu roku jest 50 tyś. rozwodów. Tak samo może być ze spółką, tak samo
może być z potencjalnym dobrym inwestorem. Dla mnie na dzień dzisiejszy,
wierząc w ocenę zbadaną przez Pana Prezydenta i jego służby, ten inwestor jest
dobry. Czy jest bardzo dobry, nie wiem. Myślę, że jest dobry.
Radny Krzysztof Adamczyk- ad vocem
Ja krótko do słów Radnego Robert Siejki - może mówił to Kamil Suchański,
ale był członkiem Rady Nadzorczej, więc chyba znał wyniki finansowe, chyba
rozmawiał na bieżąco z panem Prezesem Paprockim, chyba razem ustalali pewną
strategię. Także wydaje mi się, że to co mówił, mówił wiarygodnie i rozsądnie.
Może cytuję jego słowa, ale czytałem w gazecie o takich prognozach.
Rzeczywiście gdzieś się zaangażowałem mocno w to żeby to było sprzedane. Nie
ukrywam, że dla mnie najlepsza oferta złożona była przez grupę inwestorów
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z Kielc. Uważam, że jakby to było w rękach naszych biznesmenów byłoby to
najlepsze rozwiązanie.
Radny Piotr Kisiel - wniosek formalny
Prosiłbym by Rada przegłosowała wniosek o przerwanie dyskusji
i umożliwienie Panu Prezydentowi odpowiedzi na zadane pytania. Taki krótki
wątek, bo tutaj Kolega Wołowiec mówił o swoich odczuciach. Ja też mam swoje
odczucia przysłuchując się dyskusji, zastanawia mnie pewna rzecz, jak najwięksi
przeciwnicy finansowania z budżetu Miasta klubu sportowego w chwili gdy
mamy realną szansę go sprzedać są tej sprzedaży przeciwni. Bardzo mnie to
dziwi.
Radny Jarosław Machnicki
Ja chciałem zapytać czy wniosek Kolegi Kisiela zamyka na dzisiaj dyskusję
czy tylko na ten moment?
Radny Piotr Kisiel
Panie Radny, mój wniosek dotyczy tylko i wyłącznie przerwania na ten
moment, by Pan Prezydent mógł udzielić odpowiedzi na zadane pytania.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Przegłosujemy wniosek formalny o przerwanie w tym momencie dyskusji.
Głosowanie wniosku formalnego
Za
Przeciw
Wstrzymało się
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Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o przerwanie dyskusji w celu umożliwienia
Prezydentowi Miasta udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce
Mam nadzieję, że sobie pospisywałem te wszystkie wątpliwości i pytania,
i postaram się na nie odpowiedzieć. Dlaczego tak szybko? Ja myślę, że te
dwumiesięczne kontakty z partnerem niemieckim nauczyły nas pewnej również
niezwykle ważnej, my Polacy w życiu nie przywiązujemy wagi do takiej praktyki,
ja oni przywiązują. I proszę zwrócić uwagę, macie Państwo w swoich materiałach
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wycenę. Ta wycena kończy się 31 marca br. I oni powiedzieli, że albo kupimy do
31 marca, czyli do jutra, albo nie kupimy, będziemy musieli robić nową wycenę.
Powtarzam, to nie wynika nawet z ustawy, to wynika z praktyki, którą oni
doskonale znają, że może być kwestionowane jeżeli wychodzi ponad rok. Nie
chcą zostawić żadnego śladu, który mógłby podważyć wiarygodność podpisanej
umowy między nami. Więc ten pośpiech wynika z tego, że pewnie jeszcze
z miesiąc moglibyśmy nad tym pracować, ale tak naprawdę to parę
nieprzespanych nocy ludzi, którzy to przygotowywali żebyśmy mogli jutro mogli
to podpisać jeżeli Państwo wyrazicie dzisiaj zgodę. To jest wytłumaczenie
w sprawie pośpiechu. Jaki kapitał? Proszę Państwa, ktoś kto kiedykolwiek
funkcjonował w spółkach prawa handlowego, które reguluje Kodeks Handlowy,
a statut Korony jest dosyć standardowy, tam nie ma wyskoków czy jakiś innych
rzeczy, ma świadomość, że ktoś kto posiada 72 % akcji może wszystko. Ja już
powiedziałem, że mając 25 % możemy zablokować pewne rzeczy, ale nie
decydować. To jest nasza pełna świadomość, oddajemy komuś, nikt zresztą by
nie wziął jakbyśmy nie oddali decyzyjności, to jest oczywiste. I tutaj Pan dr Artur
Sobolewski jest świadkiem, próbowaliśmy do tego podejść parokrotnie. Nie ma
to najmniejszego sensu. Po pierwsze nie jesteśmy w stanie tego wyegzekwować
ani sprawdzić, bo to nie nasza Spółka już jest. A to stawia też kupującego
w pewnym świetle, że musi się wywiązać. On się wywiąże. Chciałbym jedno
Państwu uświadomić. Tu była mowa o 3 min zł, my dajemy 2,5 min zł. My
praktycznie balansujemy na granicy egzystencji tym Klubie. To jest, w mojej
ocenie, najniższy budżet w Polsce. Jeżeli on był miał być oparty na naszych 2,5
milionach to ten facet musiałby oszaleć. Jego celem jest walka o najwyższe trofea,
o przede wszystkim o internacjonalizowanie tego Klubu, bo ma w tym konkretny
interes, również biznesowy. Klub , który dziś jest niewiele wart, bo walczy przed
spadkiem, w momencie kiedy zacznie walczyć w Pucharach jest wart parokrotnie
więcej. Tu nie ma się co oszukiwać. My nie jesteśmy w stanie do tego
doprowadzić. Bo pytanie, jak ja bym przed Państwem powiedział, no słuchajcie
mam inicjatywę, podejmijmy taką żeby Klub grał w Pucharach potrzebuje od Was
15 min zł. Nie jesteśmy w stanie tego spełnić. Więc teraz pytanie czy on ma
załatwić czy z jego, a ma szerokie kontakty, różne możliwości ma firma, która
kupuje, mimo nazwiska Burdenskiego, to jest konsorcjum. Jak to ma być?
Przymierzaliśmy się do tego. Nie da się tego mądrze i dobrze postawić, bo nie
będziemy mieli możliwości kontrolowania tego. W jego interesie jest żeby ta
spółka była na topie. To musi dać pieniądze. Musiałoby się coś stać, a jest
rozsądnym człowiekiem, więc proponuję żebyście się pozbyli tych wątpliwości.

20

Co z obecnymi zawodnikami? Jakbyśmy nie sprzedali to to pytanie jest absolutnie
aktualne. Co? Ja nie wiem. Zgodnie z kompetencjami moimi ja nie wiem, bo ja
reprezentuję właściciela, reprezentuję Państwa, reprezentuję Kielce i nie
wchodziłem nigdy w to kto ma wychodzić na boisko, kto ma grać, jakie maja być
wynagrodzenia. To nie moja sprawa. Jest od tego Prezes, a tak naprawdę Trener
z Prezesem powinien to ustalić. Teraz ktoś, kto będzie nowym właścicielem może
różne decyzje podjąć. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że Pan Burdenski
powiedział wyraźnie, że nie będzie żadnej rewolucji. Od kilku miesięcy oglądają
te mecze, mają oczywiście uwagi co do taktyki, zawodników znają z imienia
i nazwiska. Wczoraj spotkałem się z zawodnikami. No nieszczęśliwie jedna
z gazet powiedziała już jaka będzie zmiana trenera. To jest nieprawda, nie będzie
takiej zmiany. To jest tak naprawdę wrzucenie granatu do kurnika. Nie można
mówić, że ten trener, który dzisiaj prowadzi drużynę już nie będzie, bo jest już
nowy, zmyślony. To co, jaki ma być wynik na boisku? To nie jest przypadek.
Dlatego musimy zaufać w jakiś sposób, nie ma wyjścia, w biznesie jest ryzyko,
w każdym odcinku. Dlatego, co z zawodnikami? Zobaczymy. Na razie wydaje mi
się, że ten trener daje szansę młodym,. Zwróćmy uwagę, przywraca zawodników
wychowanych przez nas, którzy są w innych Klubach. Ostatnio się oni
sprawdzają, w ostatnim meczu zachowali się akurat ci nasi wychowankowie,
którzy gdzieś byli oddelegowani powrócili do Korony i grają dobrze. Z tego się
trzeba cieszyć. Również myślę, że po rozmowach nie jest prawdą, że zasypią nas
Niemcy, Anglicy i inni. Nie. To nie jest w interesie nowego właściciela.
W interesie tego właściciela będzie żeby grali Polacy, jeżeli on kiedykolwiek ma
kogoś sprzedać. Taka jest istota tej dziedziny. On nie sprzeda faceta, który
przychodzi z ligi niemieckiej czy angielskiej do Polski. To jest facet, który już
nigdzie indziej nie może znaleźć miejsca. Tak naprawdę oni widzą ogromny
potencjał w Polakach. Zresztą to wszystko co się dzieje z polskimi zawodnikami
na zachodzie Europy, to ma również ogromny wpływ na to, że są zainteresowani.
Nie jeden ale dwa podmioty były zainteresowane, ten drugi był też bardzo
poważny. Więc, co z zawodnikami mnie wiem. Jaki wpływ będzie miało Miasto?
Już powiedziałem. Niewielki. Nie można oddać większości i powiedzieć, że
będziemy mieć wpływ na to kto będzie Prezesem, kto będzie trenerem, jacy
zawodnicy mają grać, ile skąd pieniędzy. Mamy pewne zobowiązania i mamy się
z nich wywiązać. Infrastruktura. Nic się nie zmienia, oni przyjęli wszystkie
umowy. Pamiętajmy, że Klub to jest spółka akcyjna, w której jest ciągłość. To nie
jest tylko kwestia infrastruktury. To jest kwestia umowy z zawodnikami, umowa
z partnerami, itd. Przyjmują z całym dobytkiem, wszystko. Również i umowę tę,

21

której nie zmieniamy, bo byłoby nieelegancko gdybyśmy zmieniali w tej chwili
umowy na bardziej korzystne, czy bardziej drogie rozwiązania. Przedstawiliśmy
więc, to co jest i oni to zaakceptowali. O pieniądzach nie będę mówił. Proszę
Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na rzecz niezwykle ważną - w jednej debacie
słyszałem, że podobno ta umowa jest podpisana tak, że jak będą w ósemce to
umowa jest ważna, a jak nie będą to umowa jest nieważna. Zwróćcie uwagę, tam
nie ma mowy, że Korona może spaść w tym roku. Niestety to jest tak, jak tutaj
Radny powiedział, przecież Podbeskidzie było na 9, a przez moment na 8 miejscu
po rundzie zasadniczej, a pożegnało się z ekstraklasą. Więc doceńmy to. Co on
nie wie, że jest jeszcze wszystko przed nami. Daj Boże żebyśmy wygrywali,
oczywiście nie dopuszczamy tego, bo patrząc na potencjał zespołu uważają, że
ten zespół, da sobie radę ze wszystkim. Ale to jest pewien rodzaj ryzyka również.
Mówienie, że 3 min zł wystarczy żeby ten Klub utrzymać - w ekstraklasie nie,
musielibyśmy się pożegnać bardzo szybko. To jest funkcją pieniędzy. My w tej
chwili jesteśmy z budżetem jednym z najniższych, jeżeli nie najniższym w Polsce.
To jest też zasługa Pana Prezesa Paprockiego, który w sposób konsekwentny
i twardy, ciął te koszty, które były rozbuchane wcześniej, nie ma co kryć. Ale za
te pieniądze my sukcesów nie odniesiemy, a nie o taki Klub chodzi Panu
Burdenskiemu na pewno. Czyli on ma świadomość, że 3 min zł nie wystarczy.
A pytanie jest takie - a jakbyśmy sprzedali 100 %, bo 72:28 % to jest bardzo
niekorzystny układ, nie wiem jaki jest bardziej korzystny, ale jakbyśmy sprzedali
100 %, to myślicie Państwo, że nie płacilibyśmy również, nie chciałby ktoś
gwarancji wykupu promocji? Na pewno by chciał. Chciałbym Państwu
uświadomić, że nie ma kolejek przed Klubami ekstraklasy, wiele Klubów
chciałoby znaleźć nabywcę, ale mają z tym kłopoty. Nie chcę mówić
0 konkretach, bo znam pewne próby, które okazały się niestety nietrafione. Jaka
rola Miasta? Rola Miasta dopóki mamy 28 %, mówiłem, że możemy blokować
pewne rzeczy za pośrednictwem Rady Nadzorczej jako współwłaściciel, ale
trudno sobie wyobrazić, dla mnie, że nagle blokujemy rozwój. Odnośnie
podnoszenia kapitału, to zgodnie z Kodeksem Handlowym, nie ma żadnego
przymusu, nie ma żadnego związku, że jak on podniesie kapitał na przykład o 100
min to my musimy proporcjonalnie dopłacić. Będzie miał większy udział i koniec.
Ale on tego nie zrobi, on chce współpracować Miastem, bo to zresztą jego
warunek. I to jego decyzja, że chce by Miasto było aktywne, że może blokować
1 się czuje ważne, i to, że będziemy mieli swojego przedstawiciela w Radzie
Nadzorczej. I pytanie dlaczego dzisiaj go nie ma. No, nie ma. Jutro pewnie
spotkamy się we Wrocławiu na podpisaniu, taka jest umowa. Ale zapowiedział,
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że na pewno spotka się z drużyną, spotka się z dziennikarzami, spotka się również
z przedsiębiorcami kieleckimi, być może z kibicami. Musimy mieć świadomość,
że prawie 50 lat praktyki na rynku niemieckim daje mu jakość w tej branży. Daje
mu jakość, której my jeszcze musimy się niestety uczyć. Dziękuję.
Radny Dawid Kędziora - ad vocem
Chciałem Panu Prezydentowi podziękować za obszerne wyjaśnienie moich
pytań. No troszeczkę jestem rozczarowany ponieważ ja, jak pewnie też spora
część mieszkańców liczyła, że sprzedaż Klubu będzie wiązała się z pozbyciem się
zobowiązań Miasta względem Klubu. Nie wykluczałem też przekazywania
pieniędzy na promocję, ale to wtedy na troszeczkę innych zasadach, być może to
rozwiązanie, które Pan Prezydent proponuje w przyszłości okaże się dla nas
korzystniejsze i trzymam za to kciuki. Natomiast ad vocem do wypowiedzi Kolegi
Radnego Roberta Siejki, ponieważ z pewnością nie mogę równać się
doświadczeniu Pana Radnego, ale Pan Radny nie zauważył, że ja zadałem
pytanie, więc teraz chciałbym je trochę doprecyzować. Na łamach Echa Dnia
21 stycznia 2016 roku przeczytaliśmy o zakupie Dworca PKS i o informacji gdzie
Pańscy Koledzy Klubowi, przepraszam, nie zauważyłem z Platformy
Obywatelskiej, też już nie, kwestionowali to, że Prezydent wcześniej tego Dworca
nie przejął, a teraz kupuje go na niekorzystnych warunkach. Więc chciałbym żeby
może Pan to wyjaśnił. Ale jeszcze chciałbym zadać pytanie czy nieprawdą jest
kiedy był Pan Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, że razem z Panem Radnym
Borowcem przeprowadzał Pan czynności kontrolne w Koronie? I czy też
nieprawdą jest, że po tym Pan nie przekazał informacji Radzie Miasta? I czy też
nieprawdą jest, że później został Pan Wiceprzewodniczącym Rady Miasta, i czy
też nieprawdą jest, że później został Pan pracownikiem spółki miejskiej?
Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Krótka uwaga techniczna - pamiętajmy do czego służy tryb zabierania głosu
„ad vocem".
Radny Jan Gierada - ad vocem
Ponieważ Pan Siejka będzie miał więcej do powiedzenia, ja tylko jedno
zdanie, że proszę radnych aby pamiętali o tym, co Pan Prezydent przed chwilą
mówił, że za polskimi klubami nie ustawiają się kolejki do kupna, żebyśmy o tym
pamiętali. To nie jest towar, za którym się stoi jak w stanie wojennym.
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Radny Robert Siejka
Nawet to trochę irytujące jest, ale z jednym muszę się z radnym Kędziora
zgodzić, faktycznie doświadczenie ma Pan dużo, dużo mniejsze. I to praktycznie
w każdej Pana wypowiedzi wychodzi i widać to gołym okiem. Przed chwilą Pan
cytował moich byłych Kolegów i Koleżanki z Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej i cytując mówi Pan „nie przejął Pan Prezydent Dworca." Ale
w poprzedniej wypowiedzi Pan wyraźnie powiedział, że Miasto sprzedało. Więc
między przejąć a sprzedać jest zasadnicza różnica, którą Pan powinien dostrzegać
jako kontroler. Jeśli chodzi o moją kontrolę i Radnego Borowca, to też powinien
Pan dobrze pamiętać, że to nie była kontrola zlecona przez Radę, pamięta Pan
doskonale jak to się odbywało. My byliśmy z Radnym Borowcem upoważnieni,
jako osoby fizyczne, przez Radę Nadzorczą Spółki Korona, a nie przez Radę
Miasta. Nie mieliśmy żadnego ani obowiązku, ani wręcz prawa sprawozdawać
Radzie Miasta z tej kontroli. Co do tych personalnych wycieczek, Panie Radny
Kędziora, ja nie chcę śledzić Pana kariery zawodowej, a mógłbym, i Pan o tym
dobrze wie, od Starostwa poprzez Urząd Marszałkowski, pracowałem tam l O lat,
dużo na ten temat wiem, ale tego nie poruszam, bo nie wypada i nieładnie jest
nawet. Jeszcze jedno, półtora roku mamy do końca kadencji, Pan zdążył przez ten
czas już tyle osób na tej Sali obrazić i brnie Pan w to dalej, gratuluję.
Radna Joanna Winiarska
Panie Prezydencie, cieszę się z dzisiejszego posiedzenia, dowiedzieliśmy się
dużo naprawdę merytorycznych kwestii w sprawie sprzedaży Korony Kielce. To
jest, w moim odczuciu, duży krok do przodu. Mam tylko pytanie, które już na tej
sali padło, ale nie usłyszałam odpowiedzi, a jest to bardzo istotna kwestia,
mianowicie, czy możliwe jest aby uchwały dotyczące zmian w budżecie
wchodziły w życie z dniem podpisania umowy?
Radna Agata Wojda
Ja właściwie już nie pytanie, a tylko częściowy komentarz do tych
odpowiedzi, których Pan Prezydent udzielił. To pytanie, które dotyczyło
dodatkowego finansowania oprócz zobowiązania wykupywania usług
promocyjnych, ja rozumiem, że dzisiaj trudno to doprecyzować. Natomiast jasna
też sprawa jest, jeśli dobrze rozumiem, że każde ewentualne dodatkowe
przekazane środków będzie musiało zostać poprzedzone wyrażeniem zgody przez
Radę Miasta. I też co pan Prezydent powiedział, że nawet podniesienie kapitału
przez partnera większościowego nie zobowiązuje nas do proporcjonalnej
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inwestycji, po prostu tracimy część swoich akcji jeżeli współwłaściciel obejmuje
większą ilość. Co do tego pytania, też mojej koleżanki, ja rozumiem, że jest to
formalnie niemożliwe, ale też nie ma takiej woli ze strony Pana Prezydenta żeby
te kwestie uzależnić, opóźnić wejście w życie decyzji radnych. W związku z tym
ja chciałabym by jasno wybrzmiało, że konsekwentnie jesteśmy za sprzedażą
akcji spółki, natomiast mamy spore wątpliwości ze względu na historię
dotychczasowych transakcji i zobowiązań, które mieliśmy na tej sali podejmować
żeby gwarantować przekazanie środków zanim ta transakcja dojdzie do skutku.
Raz daliśmy się złapać na haczyk w przypadku AS Romy, ja bym bardzo chciała
nie popełnić tego błędu po raz kolejny.
Radny Jacek Wołowiec
Rzeczywiście mogę tu z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że te
rozmowy, które są prowadzone z tym przyszłym nabywcą, bo i materiały, które
zostały nam przedstawione są naj solidniej przygotowane ze wszystkich, bo mam
taki prawie pełen obraz, ale nie do końca. Nie mam odpowiedzi na to zasadnicze
pytanie, które mnie cały czas nurtuje i Pan Prezydent też nie potrafił odpowiedzieć
jaki kapitał chce zainwestować Pan Burdenski w nowy Klub. A moim zdaniem to
jest ważne, bo to też jest istotne jeżeli chodzi o uzyskanie licencji. Z tego co wiem,
to żeby uzyskać licencję trzeba mieć odpowiedni kapitał. W Klubie jeśli tych
środków nie ma, to Klub może mieć problem z uzyskaniem licencji. Panie
Sekretarzu, to pytanie nie zadaję bezpodstawnie, bo jeśli ten projekt umowy
zbycia jest właściwy, to jest taki punkt, który mnie bardzo zaniepokoił, mówiący,
że jeśli w prowadzonej pierwszej drużynie przez Klub Piłkarski Korona Kielce
nie zostanie udzielona licencja na uczestnictwie w rozgrywkach ligowych
w sezonie 2017/2018 ekstraklasy lub zostanie ona cofnięta i nie będzie
spowodowana okolicznościami zawinionymi przez nabywcę, nabywca ma prawo
odstąpienia od umowy. Ja bym się chciał dowiedzieć jakie to mogą być
okoliczności niezawinione przez nabywcę. Dlatego to jest dla mnie kwestia
bardzo, bardzo istotna. Cenię oczywiście takie rozwiązania, które mówią, i to
watro podkreślić, że klub piłkarski nie zmieni nazwy i przez 25 lat będzie siedzibą
Klubu Kielce, ale te kwestie związane z finansowaniem jednak są najważniejsze.
Radny Tomasz Bogucki
Po wysłuchaniu tego, co powiedział Pan Prezydent nie dziwie się, że Pan
Prezydent w takim trybie podejmuje działania gospodarcze leżące, jakby nie było,
w jego kompetencjach. Gdyby wiadome były wcześniej wszystkie informacje,
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które padły tutaj dzisiaj i mielibyśmy w jakimś dłuższym czasie zastanawiać się
nad pewnymi sprawami, to w toku dyskusji, często jałowej, która miała miejsce
w tak krótkim czasie między poniedziałkiem a czwartkiem w mediach, mogłoby
dojść nawet do wycofania się inwestora. Więc wszelkie tego typu działania, które
podejmował Prezydent, uważam, że były właściwe. To po pierwsze. Po drugie
z ustawy o finansach publicznych jasno wynika, że uchwała budżetowa wchodzi
w życie z dniem podjęcia. Nie ma warunku, że podejmujemy jakieś zmiany, bo
trzeba powiedzieć, że uchwała budżetowa, to jest nic innego jak plan budżetowy,
a plan wchodzi wtedy kiedy planujemy i wiemy co chcemy z konkretnymi
pieniędzmi zrobić. Nie może być warunkowane, że to wtedy wejdzie, albo wtedy,
jeżeli chodzi o samą uchwałę budżetową. Natomiast kolejność jaka została dzisiaj
zaproponowana przez wnioskodawcę wyraźnie pokazuje, że najpierw
podejmujemy uchwałę o tym, że dajemy zgodę na zakup akcji, a w następnej
kolejności konsekwencją takiej decyzji, takiej uchwały, jest zmiana w budżecie.
I to zarówno w budżecie jak i w WPF. Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi, myślę
że dochodzimy do czasu kiedy zginie chłopiec do bicia.
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce
Odnośnie tego warunku kiedy miałaby wchodzić w życie ta uchwała jeszcze
pytałem Pani Skarbnik - nie może być. Zresztą Radny Bogucki to powiedział.
Odnośnie licencji, panie Radny, dokumenty na licencje już zostały złożony, czyli
kupujący nie ma absolutnie wpływu na to czy my dostaniemy tę licencję czy nie.
A jeżeli nie dostaniemy to spadamy do czwartej ligi, więc proszę się nie dziwić,
że ktoś sobie gwarantuje takie bezpieczeństwo.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak
Wobec wyczerpania listy mówców poddaję pod głosowanie omówione projekty
uchwał.
I.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia,
cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kielce.
Za
Przeciw
Wstrzymało się

-18
- brak
-2
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XL/841/2017 z dnia 30 marca 2017
roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i
akcji przez Prezydenta Miasta Kielce.
II.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji
spółki Korona Spółka Akcyjna w Kielcach z autopoprawką.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

- 18
- brak
-2

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XL/842/2017 z dnia 30 marca 2017
roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz nabywcy 72 % akcji
spółki Korona S.A. oraz na złożenie bezwarunkowej i nieodwołalnej oferty
sprzedaży na rzecz nabywcy dalszych 5 % akcji spółki Korona Kielce Spółka
Akcyjna i ich zbycie.
III. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

- 14
-4
-2

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XL/843/2017 z dnia 30 marca 2017 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce
na lata 2017-2045.
IV. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.

Za
Przeciw
Wstrzymało się

- 14
-4
-2

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XL/844/2017 z dnia 30 marca 2017 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok.
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Do pkt. 5
Informuję Państwa, iż zgodnie z wnioskiem, który przedstawiłem na
poprzedniej sesji, nastąpi zmiana w harmonogramie posiedzeń Rady Miasta
Kielce.
Najbliższa sesja odbędzie się 27 kwietnia (zamiast 20.04.).
W związku z tym proszę Przewodniczących Komisji o kontakt
z Biurem Rady Miasta w celu uzgodnienia terminów posiedzeń Komisji.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam nadzwyczajną sesję Rady Miasta
Kielce w dniu 30 marca 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce
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