
Protokół Nr II/2006 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 5 grudnia 2006 roku, w godz. 10.00 – 16.30, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. 
Wszyscy obecni. 
 
Do pkt 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram drugą sesję Rady Miejskiej w Kielcach. Witam panie i panów 
radnych, pana Prezydenta z małŜonką, zastępców prezydenta a takŜe 
kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu jednostek. 
Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję gości. Witam dziennikarzy, 
którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z naszych obrad w lokalnych 
środkach społecznego przekazu. Witam takŜe wszystkich, którzy spędzają 
z nami czas obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. 
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym, potwierdzonym liczbą 
złoŜonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
radnych, a więc stwierdzam prawomocność otwartych przed chwilą obrad. 
 
Do pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 29 listopada 2006 roku porządek obrad. Mieli takŜe 
moŜliwość, w prawem przewidzianym terminie, odebrać z Biura Rady Miejskiej 
projekty uchwał będących przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z 
załączonym do nich porządkiem. 
Informuję państwa, Ŝe pan Prezydent wniósł do porządku obrad następujące 
propozycje zmian dotyczące rozszerzenia porządku obrad o: 

1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2006 rok (projekt nr 2); 

2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kwoty słuŜącej 
do wyliczenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji 
Społecznej utworzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej; 

3. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
i stawek podatku od nieruchomości. 

Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, poprawiony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
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nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
 
Radny Jan Gierada 
Wnoszę o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu, 
tj: ustalenie wysokości diet dla radnych, a przede wszystkim wysokości diet dla 
przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Kielcach. (wniosek w 
załączeniu do protokołu) 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Zgłaszam głos przeciwny w tej sprawie. W związku z tym, Ŝe aby tą sprawę 
poruszać naleŜy pierw powołać Komisję Statutowo – Samorządową. Dopiero 
ona moŜe wnioskować o takie zmiany. Nie moŜemy na ten temat obradować bez 
pochylenia się nad tą sprawą przez Komisję. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Poddaję pod głosowanie zaproponowane zmiany w porządku obrad: 
 
1. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2006 rok 
(projekt nr 2);  
 
Głosowanie: 
Za   – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o wprowadzeniu projektu uchwały do 
porządku obrad. 
 
2. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kwoty słuŜącej do wyliczenia 
wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej utworzonego 
przez Caritas Diecezji Kieleckiej 
Głosowanie: 
Za   – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o wprowadzeniu projektu uchwały do 
porządku obrad. 
 
3. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie określenia wysokości i stawek podatku od nieruchomości 
Głosowanie: 
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Za   – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o wprowadzeniu do porządku obrad 
autopoprawki do projektu uchwały. 
 
4. Wniosek radnego Jana Gierady o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dot. ustalenia wysokości diet dla radnych.  
Głosowanie: 
Za   – 1 
Przeciw   – 23 
Wstrzymało się  – 3 
Rada Miejska w Kielcach odrzuciła wniosek radnego Jana Gierady.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Poddaję więc pod głosowanie porządek obrad uwzględniający przegłosowane 
przed chwilą poprawki. 
Głosowanie: 
Za   – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Sesja realizowana będzie wg poniŜszego porządku obrad: 
 
1/ Otwarcie obrad. 
2/ Omówienie porządku obrad. 
3/ ZłoŜenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Kielce pana Wojciecha 
Lubawskiego. 
4/ Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 

27 listopada 2006 r.  
5/ Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
6/ Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,  
2. powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 
3. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Kielcach 
4. ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej: 

a/ Komisji BudŜetu i Finansów, 
b/ Komisji Gospodarki Komunalnej, 
c/ Komisji Statutowo-Samorządowej, 
d/ Komisji Edukacji i Kultury, 
e/ Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, 
f/ Komisji Zdrowia 
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g/ Komisji Sportu i Turystyki, 
5. wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,  

a/ Komisji BudŜetu i Finansów, 
b/ Komisji Gospodarki Komunalnej, 
c/ Komisji Statutowo-Samorządowej, 
d/ Komisji Edukacji i Kultury, 
e/ Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, 
f/ Komisji Zdrowia 
g/ Komisji Sportu i Turystyki, 

6. wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach;  

7. wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast 
Polskich; 

8. wybór przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej:  
a/ Zespołu Opieki Zdrowotnej  
b/ Ośrodka Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach. 

9. powołania Rady Społecznej:  
a/ Zespołu Opieki Zdrowotnej  
b/ Ośrodka Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach. 

10. delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; 
11. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach do 

podpisywania poleceń wyjazdów słuŜbowych Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kielcach; 

12. ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kielce; 
13. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 

2006 rok (projekt nr 1); 
14. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 

2006 rok (projekt nr 2); 
15. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

(z autopoprawką); 
16. zmiany uchwały w sprawie ustalenia kwoty słuŜącej do wyliczenia 

wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej 
utworzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej; 

17. wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania 
i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 

18. nabycia nieruchomości połoŜonych przy ul. Domaszowskiej w Kielcach, 
19. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II: Świętokrzyska- 
Ciekocka – Park 1”. 

7/ Interpelacje i zapytania radnych. 
8/ Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
9/ Zamknięcie obrad. 
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Pkt. 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę wszystkich o powstanie i wysłuchanie hejnału Kielc. 
(odegrano hejnał Kielc) 
 
Proszę pana sędziego Artura Adamca, Przewodniczącego Miejskiej Komisji 
Wyborczej o przekazanie panu Wojciechowi Lubawskiemu, zaświadczenia 
o wyborze na Prezydenta Miasta Kielce. 
 
Artur Adamiec, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 
W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej pragnę poinformować, wręczając 
jednocześnie pisemne zaświadczenie, Ŝe stosownie do art. 22, ustawy z dnia 
22 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 
miast, Miejska Komisja Wyborcza w Kielcach stwierdza, Ŝe w wyborach, które 
odbyły się 12 listopada 2006 roku, pan Wojciech Jerzy Lubawski został 
wybrany Prezydentem Miasta Kielce. Serdecznie gratuluję. 
W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej pragnę Ŝyczyć panu Prezydentowi 
udanej kadencji, pełnej mądrych decyzji.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę teraz Prezydenta elekta Wojciecha Lubawskiego o złoŜenie wobec Rady 
Miasta ślubowania. 
 
Wojciech Lubawski, Prezydent Elekt 
„Obejmując urząd Prezydenta Miasta Kielce, uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam 
wierności prawu a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję. Tak mi dopomóŜ 
Bóg.” 
 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Szanowny Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce. 
Serdecznie gratuluję zaufania jakim obdarzyli pana kielczanie w dniu wyborów. 
Tak ogromne poparcie jest równieŜ ogromnym zobowiązaniem do pracy 
i słuŜby na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. śyczę panu sił 
i wytrwałości na tej czteroletniej drodze. śyczę sukcesów i satysfakcji, dobrej 
i owocnej współpracy z Radą Miasta. śyczę teŜ wyrozumiałości i wsparcia ze 
strony najbliŜszych. 
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Radny Tomasz Bogucki 
W imieniu Klubu Samorządowego Porozumienie Samorządowe Wojciech 
Lubawski, pragnę pogratulować panu Prezydentowi kolejnego wyboru na tą 
zaszczytną funkcję i podziękować za czteroletnią kadencję. Niech wyrazem 
naszego podziękowania i gratulacji będzie kilka prezentów, które 
przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie. Te kwiaty, jest ich 72, symboliczna 
liczba poparcia, jakie uzyskał pan Prezydent w wyborach – czyli 72%. Kwiaty 
przekazujemy z podziękowaniem nie dla pana Prezydenta, a dla Ŝony pana 
Prezydenta, dziękując za czteroletnią cierpliwość i prosząc o taką cierpliwość 
i wyrozumienie na obecną kadencję. Drugi rekwizyt jaki został przygotowany to 
samolot, Ŝeby przypominał panu Prezydentowi zobowiązanie, Ŝe Kielce mają 
być oknem na świat. PoniewaŜ Gdańsk ma swój port imienia Wałęsy, my 
moŜemy mieć imienia Lubawskiego. Ostatni rekwizyt, który za chwilę otrzyma 
pan Prezydent, to sporej wielkości latarka, Ŝeby oświetlała panu drogę w tej 
kadencji, a w szczególności posłuŜyła pomocą wtedy, kiedy będzie wykopany 
tunel pomiędzy ulicami Warszawską a Krakowską.  
 
Radny Jarosław Karyś 
W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości pragnę pogratulować panu 
Prezydentowi wyboru i zaprzysięŜenia na funkcję Prezydenta Miasta Kielce. To 
bardzo dobrze dla Kielc, bardzo dobrze dla nas wszystkich, Ŝe Prezydentem 
zostaje tak znakomity samorządowiec, tak znakomity manager, jakim jest pan 
Wojciech Lubawski. Szanowni państwo, wszystko wskazuje na to, Ŝe 
w najbliŜszych latach zarówno Kielce jak i region świętokrzyski zyskają 
ogromną szansę dynamicznego rozwoju. Tej szansy zmarnować nie moŜemy. 
Jestem przekonany, Ŝe osoba pana Prezydenta jest gwarantem wykorzystania 
tych wszystkich moŜliwości. Pragnę zadeklarować, Ŝe Klub Prawa 
i Sprawiedliwości będzie współpracował i wspierał pana Prezydenta we 
wszystkich działaniach słuŜących dobru miasta i naszego regionu. Jeszcze raz 
gratuluję.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
W imieniu Platformy Obywatelskiej, składam panu podziękowania za 
dotychczasową pracę. Najlepiej pańskie dokonania ocenili wyborcy. Był to 
jeden z najlepszych wyników w Polsce. Mam nadzieję, Ŝe te następne cztery lata 
będą sprzyjały rozwojowi Kielc we wszystkich dziedzinach Ŝycia. Być moŜe 
w następnej kadencji wynik będzie jeszcze lepszy – 80%, czego panu Ŝyczę 
z całego serca.  
 
Radny Robert Siejka 
W imieniu Klubu Lewica i Demokraci chciałbym równieŜ złoŜyć panu 
serdeczne, szczere gratulacje. Chcę zapewnić, Ŝe szanujemy wynik wyborców, 
szanujemy decyzje jakie kielczanie podjęli podczas ostatnich wyborów. 
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Jednocześnie chcę zapewnić, Ŝe przez najbliŜsze cztery lata nasz Klub równieŜ 
będzie obserwował i pilnował realizacji pańskich obietnic wyborczych, ale 
równieŜ będziemy się starali przyczynić do tego, Ŝeby wszystkie decyzje, 
wszystkie pańskie propozycje, które mają słuŜyć dobru miasta, dobru kielczan, 
mogły liczyć na nasze wsparcie. Proszę przyjąć jeszcze raz serdeczne gratulacje.  
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Obecnie rada powinna wyrazić swoją opinię odnośnie protokołu z poprzedniej 
sesji. Radni oraz kaŜdy uczestnik poprzedniej sesji miał moŜliwość zapoznania 
się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt 
nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń do protokołu.  
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 27 listopada 
2006 roku. 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr I/2006 z sesji 
Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 27 listopada 2006 r. 
 
Do pkt. 5 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przy podpisywaniu listy obecności otrzymali państwo komplet dokumentów 
słuŜących do złoŜenia oświadczeń majątkowych. Przypominam państwu Ŝe 
wymóg ten został zawarty w przepisach ustawy o samorządzie gminnym. 
O konieczności złoŜenia tych oświadczeń przypomniał nam równieŜ pan 
Wojewoda w piśmie skierowanym między innymi do mnie jako 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Otrzymali państwo stosowne druki wraz 
z wyczerpującym wyjaśnieniem i wszelkimi pomocami do tego aby 
oświadczenia majątkowe były wypełnione rzetelnie i aby zostały złoŜone 
w terminach, które zostały równieŜ państwu w tych dokumentach 
przypomniane. Są to terminy ostateczne, których proszę dotrzymać.  
 
Do pkt. 6.1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Kielcach.  
W poprzedniej kadencji Komisja Rewizyjna liczyła pięciu członków. Proponuje 
się by w tej kadencji jej skład był równieŜ pięcioosobowy.  
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JeŜeli nie usłyszę sprzeciwu poddam projekt uchwały pod głosowanie. 
Sprzeciwu nie słyszę. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.2 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Obecnie przystępujemy do kolejnego projektu uchwały w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach. 
Do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący radni: 

1. Tomasz Bogucki; 
2. Witold Borowiec; 
3. Mariusz Goraj; 
4. Stanisław Rupniewski; 
5. Robert Siejka. 

 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Kielcach. 
 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/7/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej zwołał pierwsze posiedzenie 
Komisji Rewizyjne. Ogłosił przerwę.  
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady. 
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Do pkt. 6.3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
PoniewaŜ prowadziłem pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej, zostałem 
przez Komisję upowaŜniony do przedstawienia kandydatury pana Stanisława 
Rupniewskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Kielcach. 
Czy pan podtrzymuje swoją wolę? 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Tak, podtrzymuję. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Kielcach. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/8/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Kielcach. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Panie Stanisławie, serdecznie gratuluję. śywię nadzieję, Ŝe tak jak w latach 
poprzednich, Komisja Rewizyjna pod pańskim przewodnictwem będzie 
pracowała sprawnie i rzetelnie dla dobra naszego miasta. Serdecznie gratuluję.  
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Chciałbym serdecznie podziękować koleŜankom i kolegom radnym za 
jednogłośny wybór na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Kielcach. Wierzę, Ŝe Komisja w tym składzie a sądzę Ŝe jest to 
najmocniejszy skład Komisji Rewizyjnej jaki moŜna było optymalnie przyjąć, 
będzie wywiązywała się nienagannie z powierzonych obowiązków. Deklaruję 
równieŜ dobrą współpracę z Przewodniczącym Rady Miejskiej, poniewaŜ jest 
ona niezbędna. Praca w Komisji Rewizyjnej dla osób, które pracowały, jest 
jasna, przejrzysta, natomiast dla osób, które nie miały z nią do czynienia jest to 
praca nietypowa. Jest to praca oparta na faktach, zdarzeniach, na ich rejestracji, 
na nieformułowaniu fałszywych oskarŜeń. Jest to praca wymagająca analizy 
wielu szczegółów. Sądzę, Ŝe w tym składzie Komisja będzie pracowała 
nienagannie. Serdecznie dziękuję kolegom, którzy zdecydowali się pracować 
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w tej Komisji. Chciałbym zakomunikować, Ŝe juŜ wkrótce Komisja musi 
przyjąć swój plan pracy a tak się zdarzyło w związku z przesunięciem kadencji, 
Ŝe pierwszą pracą będzie praca nad absolutorium dla Prezydenta Miasta Kielc.  
 
Do pkt. 6.4.a 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Informuję, Ŝe do pracy w Komisji BudŜetu i Finansów Rady Miejskiej zgłosili 
się następujący radni: 

1. Tomasz Bogucki 
2. Artur Gierada 
3. Jarosław Karyś 
4. Dariusz Kozak 
5. Jacek Nowak 
6. Alicja Obara 
7. Stanisław Rupniewski 
8. Daniel Walas 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji BudŜetu i Finansów Rady 
Miejskiej. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/9/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji BudŜetu i Finansów Rady 
Miejskiej. 
 
Do pkt. 6.4.b 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Informuję, Ŝe do pracy w Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej 
zgłosili się następujący radni: 

1. Witold Borowiec 
2. Władysław Burzawa 
3. Artur Gierada 
4. Jan Gierada 
5. Joanna Grzela 
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6. Jarosław Karyś 
7. Marian Kubik 
8. Daniel Walas 
9. Marek Wołowiec 
10. Katarzyna Zapała 
11. Regina Zapała 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 
Miejskiej. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/10/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej 
Rady Miejskiej. 
 
Do pkt. 6.4.c 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Informuję, Ŝe do pracy w Komisji Statutowo – Samorządowej Rady Miejskiej 
zgłosili się następujący radni: 

1. Władysław Burzawa 
2. Paweł Gągorowski 
3. Stanisław Góźdź 
4. Robert Siejka 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowo - Samorządowej 
Rady Miejskiej. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/11/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowo - Samorządowej 
Rady Miejskiej. 
 
Do pkt. 6.4.d 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Informuję, Ŝe do pracy w Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej zgłosili się 
następujący radni: 

1. Grzegorz Fitas 
2. Adam Jaskóła 
3. Jarosław Machnicki 
4. Alicja Obara 
5. Zbigniew Piątek 
6. Renata Wicha 
7. Jacek Wołowiec 
8. Marek Wołowiec 
9. Regina Zapała 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady 
Miejskiej. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/12/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady 
Miejskiej. 
 
Do pkt. 6.4.e 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Informuję, Ŝe do pracy w Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 
zgłosili się następujący radni: 

1. Mariusz Goraj 
2. Renata Wicha 
3. Katarzyna Zapała 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
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Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/13/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej. 
 
Do pkt. 6.4.f 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Informuję, Ŝe do pracy w Komisji Zdrowia Rady Miejskiej zgłosili się 
następujący radni: 

1. Grzegorz Fitas 
2. Jan Gierada 
3. Stanisław Góźdź 
4. Adam Jaskóła 
5. Włodzimierz Wielgus 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia Rady Miejskiej. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/14/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia Rady Miejskiej. 
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Do pkt. 6.4.g 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Informuję, Ŝe do pracy w Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej zgłosili się 
następujący radni: 

1. Paweł Gągorowski 
2. Joanna Grzela 
3. Dariusz Kozak 
4. Marian Kubik 
5. Jarosław Machnicki 
6. Zbigniew Piątek 
7. Włodzimierz Wielgus 
8. Jacek Wołowiec 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady 
Miejskiej. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/15/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady 
Miejskiej. 
 
Radny Jan Gierada 
Zabieram głos przed wyborem przewodniczących stałych komisji Rady 
Miejskiej i robię to z premedytacją. Wiem o tym, Ŝe niektórzy radni ogromną 
wagę przywiązują do wynagrodzenia za to przewodnictwo. Nawet w sejmiku 
róŜnica między radnym a przewodniczącym wynosi 200 zł a u nas jest to 500 zł. 
Mówię o pieniądzach z poprzedniej kadencji, gdyby miało się tu nic nie 
zmienić. Do czego zmierzam w swoim wywodzie. Zmierzam do tego, Ŝeby mieć 
poczucie odpowiedzialności, Ŝe przewodniczącym Komisji powinien być 
człowiek, który jest do tego przygotowany merytorycznie. Nie moŜe być tak, Ŝe 
ktoś, kto nie ma w ogóle Ŝadnego przygotowania merytorycznego przewodniczy 
Komisji Gospodarki Komunalnej, czy innej komisji, patrząc tylko na to, Ŝe te 
pieniądze są aŜ tak zróŜnicowane. Gdyby kierować się logiką, merytoryczną 
logiką, to kaŜdy kto ma poczucie odpowiedzialności nie zgłosiłoby się na 
przewodniczącego, czy teŜ nie pozwoliłby się wybrać na przewodniczącego, 
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jeŜeli nie ma nic wspólnego z tym co ma robić. Dlatego uwaŜam, patrząc na 
przekrój tej Rady, Ŝe jest tu wiele odpowiedzialnych ludzi, dobrze 
przygotowanych merytorycznie do poszczególnych komisji. śeby była jasna 
sprawa, ja nie będę kandydował na Ŝadnego przewodniczącego, dlatego jest mi 
wygodnie zabierać głos. Myślę, Ŝe koleŜanki i koledzy uczynią wszystko, aby 
przewodniczącymi komisji byli ludzie, którzy są w pewnym sensie związani 
zawodem z tematyką komisji. Nie moŜe być tak, Ŝe ja będę jutro wykonywał 
histerotomię, bo jestem dyrektorem szpitala i inŜynierem z wykształcenia. 
Dlatego proszę wszystkich tych, którzy do tego się nie nadają, Ŝeby nie patrzyli 
tylko na pieniądze. Pieniądze są rzeczą chytrą, ale juŜ Święty Paweł powiedział, 
Ŝe kto nie chce pracować, niech teŜ i nie je. Nie sugerować się tylko pieniędzmi 
ale sugerować się tym, co ma ktoś do powiedzenia w danym zakresie, 
merytorycznie. Chodzi mi szczególnie o Komisję Gospodarki Komunalnej, 
Komisję Statutowo – Samorządową, itp. Chyba nie będzie problemu z Komisją 
Zdrowia, bo widzę, Ŝe są tam sami pracownicy słuŜby zdrowia, merytorycznie 
przygotowani, wiec chyba tu problemu nie będzie.  
 
Radny Mariusz Goraj ad vocem 
Mam wraŜenie, Ŝe pan radny Gierada posiada jakąś cechę, o której do tej pory 
Ŝeśmy nie wiedzieli. Cechę charakteryzującą przewidywanie przyszłości. 
Zwracam uwagę, Ŝe tak naprawdę przewodniczących swoich składów wybierają 
same komisje. Ten apel po pierwsze w tym punkcie naszych obrad nie jest 
apelem najwłaściwszym. Tak naprawdę nie daje panu asumptu to, Ŝe nie 
wiadomo, kto tym przewodniczącym będzie. KaŜdy z radnych moŜe zgłosić 
swoją kandydaturę na przewodniczącego danej komisji. Mam wraŜenie, Ŝe tak 
naprawdę jego kompetencje zostały określone wynikiem wyborczym, więc nie 
deprecjonujmy znaczenia radnych i nie przewidujmy przyszłości, która tak 
naprawdę nie da się przewidzieć.  
 
Radny Jan Gierada ad vocem 
Mam wraŜenie, Ŝe pan radny Goraj zabiera głos tylko po to Ŝeby zabrać głos. 
Pan chyba nie zrozumiał do czego ja zmierzam w swoim wywodzie. 
Oczywiście, Ŝe będzie głosowane, Wysoka Rada przegłosuje, ja nikomu nie 
odbieram kompetencji. Wynik wyborczy nie ma tu nic wspólnego. Wynik 
wyborczy jest taki jaki jest i kaŜdy go otrzymał, bo jest tutaj i siedzi na tej sali. 
Nie wiem do czego pan zmierzał. Ja mówię o merytorycznym zagadnieniu. 
Gdybym miał wybierać czy przewodniczącym Komisji Zdrowia miał być pan 
albo dyrektor Góźdź, to oświadczam panu, Ŝe dyrektor Góźdź byłby dla mnie 
lepszym kandydatem. W tej mierze to mówię. Rada przegłosuje. Ja tylko mówię 
do kolegów, Ŝeby się zastanowili czy przewodnicząc danej komisji robią dobrze 
dla tej Rady. W takim to mówię aspekcie, a nie w aspekcie złośliwości czy 
wyborów – ile kto dostał głosów. Akurat pan dostał głosów trzy razy mniej, czy 
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dwa razy mniej ode mnie. Ja jak pan widzi wcale nie kandyduję, czyli pański 
wywód jest tu chybiony. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zwołuję pierwsze posiedzenia wybranych przez nas Komisji. Na pierwszych 
posiedzeniach mają być wybrani kandydaci na Przewodniczących Komisji.  
Komisja BudŜetu i Finansów zbierze się w pok. 110 – prowadzić pierwsze 
posiedzenie będzie Wiceprzewodniczący Jacek Nowak. 
Komisja Gospodarki Komunalnej zbierze się w pok. 112 – prowadzić pierwsze 
posiedzenie będzie Wiceprzewodnicząca Joanna Grzela. 
Komisja Statutowo – Samorządowa zbierze się w pok. 106 – prowadzić 
pierwsze posiedzenie będzie Wiceprzewodniczący Artur Gierada. 
Komisja Edukacji i Kultury zbierze się w pok. 110 – poprowadzę ją osobiście. 
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych zbierze się w pok. 112 – prowadzić 
pierwsze posiedzenie będzie Wiceprzewodniczący Artur Gierada. 
Komisja Zdrowia zbierze się w pok. 106 – prowadzić pierwsze posiedzenie 
będzie Wiceprzewodnicząca Joanna Grzela. 
Komisja Sportu i Turystyki zbierze się w pok. 110 – prowadzić pierwsze 
posiedzenie będzie Wiceprzewodniczący Jacek Nowak. 
Ogłaszam przerwę. 
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady. 
 
Do pkt. 6.5.a 
 
Jacek Nowak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów, na kandydata na Przewodniczącego 
Komisji, jednogłośnie wybrała radnego Tomasza Boguckiego.  
 
Radny Tomasz Bogucki wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/16/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.5.b 
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
Informuję Ŝe Komisja Gospodarki Komunalnej, na kandydata na 
Przewodniczącego Komisji, wybrała radnego Władysława Burzawę.  
 
Radny Władysław Burzawa wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/17/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej 
Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.5.c 
 
Artur Gierada Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Informuję Ŝe Komisja Statutowo – Samorządowa, na kandydata na 
Przewodniczącego Komisji, wybrała radnego Pawła Gągorowskiego.  
 
Radny Paweł Gągorowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo – Samorządowej Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
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Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/18/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo – Samorządowej 
Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.5.d 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję Ŝe Komisja Edukacji i Kultury, na kandydata na Przewodniczącego 
Komisji, wybrała radnego Jacka Wołowca.  
 
Radny Jacek Wołowiec wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/19/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.5.e 
 
Artur Gierada Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Informuję Ŝe Komisja Rodziny i Spraw Społecznych, na kandydata na 
Przewodniczącego Komisji, wybrała radnego Mariusza Goraja.  
 
Radny Mariusz Goraj wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej w Kielcach. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
 
 



 19 

Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/20/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.5.f 
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
Informuję Ŝe Komisja Zdrowia, na kandydata na Przewodniczącego Komisji, 
wybrała radnego Grzegorza Fitasa.  
 
Radny Grzegorz Fitas wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Miejskiej 
w Kielcach. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/21/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Miejskiej 
w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.5.g 
 
Jacek Nowak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Informuję Ŝe Komisja Sportu i Turystyki, na kandydata na Przewodniczącego 
Komisji, wybrała radnego Mariana Kubika.  
 
Radny Marian Kubik wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/22/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
Wnoszę o ogłoszenie 15 minutowej przerwy w obradach. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę. 
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady. 
 
Do pkt. 6.6 
 
Radny Jan Gierada 
Ponawiam apel, który wygłosiłem przy wyborze przewodniczących Komisji 
Rady Miejskiej. Na pierwszym posiedzeniu zadałem pytanie czy są to wybory 
polityczne, czy merytoryczne. Dziś jestem przekonany, Ŝe nie wszystkie, ale 
przynajmniej w dwóch przypadkach są to wybory polityczne a nie 
merytoryczne. Dlatego namawiam szanowne koleŜanki i kolegów, Ŝeby do 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji wybrać 
ludzi, którzy przynajmniej wiedzą jak się obracać w tych wodociągach. śeby 
stanowili jakąś podporę dla tego zgromadzenia a nie tylko pobierali poŜytki. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę o zgłaszanie kandydatów do Zgromadzenia Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Zgłaszam kandydaturę radnego Marka Wołowca. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Zgłaszam kandydaturę radnego Jana Gierady. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Zgłaszam kandydaturę radnego Krzysztofa Słonia. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Zgłaszam kandydaturę radnego Władysława Burzawy. 
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Radny Robert Siejka 
Zgłaszam kandydaturę radnej Alicji Obary. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Czy zgłoszeni radni wyraŜają zgodę na kandydowanie? 
 
Radny Marek Wołowiec – wyraŜam zgodę. 
 
Radny Jan Gierada – nie wyraŜam zgody. 
 
Radny Krzysztof Słoń – wyraŜam zgodę. 
 
Radny Władysław Burzawa – wyraŜam zgodę. 
 
Radna Alicja Obara – wyraŜam zgodę. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przypomnę zasady głosowania. KaŜdy z radnych dysponuje trzema głosami na 
tak. Będziemy przeprowadzać głosowanie w kolejności alfabetycznej, na 
poszczególnych kandydatów. Nie będą liczone głosy wstrzymujące się 
i przeciw. Będzie tylko wskazanie pozytywne, przy załoŜeniu Ŝe kaŜdy 
z radnych ma tylko 3 głosy. Jako przedstawiciele zostaną wybrane osoby, które 
otrzymają najwięcej głosów na „tak”.  
 
Przystąpiono do głosowania kandydatur. Poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów „za”. 

1. Władysław Burzawa  – 22 głosy 
2. Alicja Obara   – 6 głosów 
3. Krzysztof Słoń   – 26 głosów 
4. Marek Wołowiec   – 25 głosów 

 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję Ŝe na przedstawicieli Rady Miejskiej do Zgromadzenia 
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach zostali 
wybrani radni: 

1. Władysław Burzawa 
2. Krzysztof Słoń 
3. Marek Wołowiec 
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Międzygminnego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 3 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/23/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia 
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.7 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zgłaszam kandydaturę radnego Tomasza Boguckiego na przedstawiciela do 
Zgromadzenia Ogólnego Związku Miasta Polskich.  
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Przedstawicielem miasta w Związku Miast Polskich, w poprzednich kadencjach, 
zwyczajowo był Przewodniczący Rady Miejskiej. W innych miastach w Polsce, 
przedstawicielami byli Prezydenci Miast. Chciałem zapytać pana Prezydenta, 
czy nie widzi swojej obecności w Związku Miast Polskich. Od tego uzaleŜniam 
moją zgodę na kandydowanie.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
W ubiegłej kadencji byliśmy świadkami, w jaki sposób reprezentował nasze 
miasto pan Tomasz Bogucki, dlatego ja z tego przywileju rezygnuję i popieram 
kandydaturę pana Tomasza Boguckiego.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
WyraŜam zgodę na kandydowanie. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miasta 
Polskich. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 4 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/24/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Miasta Polskich. 
 
Do pkt. 6.8.a 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę o zgłaszanie kandydatur na przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady 
Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach. Przypominam, Ŝe w Radzie Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej jest 5 reprezentantów Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Zgłaszam kandydaturę radnego Grzegorza Fitasa 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Zgłaszam kandydaturę radnego Jacka Nowaka 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Zgłaszam kandydaturę radnego Marka Wołowca 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Zgłaszam kandydaturę radnej Katarzyny Zapały 
 
Radny Witold Borowiec 
Zgłaszam kandydaturę radnego Tomasza Boguckiego 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kielcach. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
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Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/25/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.8.b 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę o zgłaszanie kandydatur na przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady 
Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie 
Ośrodek Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach. Przypominam, 
Ŝe w Radzie Społecznej Ośrodka Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia jest 
4 reprezentantów Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Zgłaszam kandydaturę radnej Renaty Wichy. 
 
Radny Witold Borowiec 
Zgłaszam kandydaturę radnego Tomasza Boguckiego. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Zgłaszam kandydaturę radnego Artura Gierady. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Zgłaszam kandydaturę radnego Mariana Kubika. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek 
Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/26/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej 
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samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek 
Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.9.a 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/27/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.9.b 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia 
w Kielcach. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/28/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia 
w Kielcach. 
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Do pkt. 6.10 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę o zgłaszanie kandydatur radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku. Informuję, Ŝe w skład Komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Rady 
Miejskiej. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Zgłaszam kandydaturę radnego Mariusza Goraja. 
 
Radny Mariusz Goraj wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Zgłaszam kandydaturę radnego Władysława Burzawy. 
 
Radny Władysław Burzawa nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 
Radny Władysław Burzawa 
Zgłaszam kandydaturę radnego Witolda Borowca. 
 
Radny Witold Borowiec wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/29/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku. 
 
Do pkt. 6.11 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach do 
podpisywania poleceń wyjazdów słuŜbowych Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/30/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach 
do podpisywania poleceń wyjazdów słuŜbowych Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.12 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kielce. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/31/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta 
Kielce. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę. 
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady. 
 
Do pkt. 6.13 
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2006 rok (projekt 
nr 1). 
Projekt powoduje zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej o kwotę 1.103 
tys. zł w wyniku wprowadzenia do budŜetu dotacji celowej otrzymanej 
z BudŜetu Państwa w kwocie 746 tys. zł, zwiększenia o 53 tys. zł strony 
dochodowej w związku z wycofaniem wydatków niewygasających, 
wprowadzeniem do budŜetu 272 tys. zł otrzymanych z Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji na nowe projekty edukacyjne. Placówki oświaty, które z tej 
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Fundacji skorzystają są imiennie wymieniowe w uzasadnieniu. Wprowadza się 
równieŜ kwotę 31 tys. zł z inicjatyw lokalnych. Uzyskane środki pozwoliły 
zabezpieczyć potrzeby na pomoc społeczną dla MOPR, w szczególności na 
zakup usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych i warsztatów terapii 
zajęciowej. Inne zmiany zawarte w projekcie dotyczące budŜetu roku 2006, 
dotyczą korekty klasyfikacji budŜetowej wydatków związanych z realizacją hali 
sportowej i stadionu oraz 11 mln. zł jakie są zapisane w budŜecie na Regionalny 
Port Lotniczy – zgodnie z uwagami RIO dokonano zmiany klasyfikacji. 
Zwiększa się stronę wydatkową jednostek oświaty, w szczególności wydatki 
inwestycyjne na zakup aparatury komputerowej. Kolejna zmiana dotyczy 
korekty środków pozabudŜetowych w Miejskim Zarządzie Budynków oraz 
korekty zapisów w wykazie przychodów i wydatków własnych jednostek 
budŜetowych. Są to dawne środki specjalne. Do projektu uchwały dołączono 
załączniki inwestycyjne, dotyczące inwestycji 2006 roku i inwestycji 
wieloletnich 2007 – 2008. Jest to wynikiem znacznej liczby zmian jakie są 
zawarte w tej uchwale. Są to niewielkie kwoty ale w znaczącej ilości. 
JeŜeli chodzi o relację deficytu do dochodów, utrzymuje się ona na poziomie 
15,9%. Jak wiemy Minister Finansów dla jednostek samorządu terytorialnego 
ustalił tą relację na granicy 20%.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/32/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2006 
rok. 
 
Do pkt. 6.14 
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2006 rok (projekt 
nr 2). 
Projekt dotyczy zabezpieczenia kwoty 1 mln. zł na zapłatę odsetek od przejętych 
udziałów od Międzynarodowych Targów Poznańskich, które zostaną zapłacone 
po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Gospodarczego, co nastąpi w bieŜącym 
miesiącu. Jak wiadomo kwotę 24.300 tys. zł mamy juŜ zabezpieczoną 
w budŜecie i chodzi tu o kolejną kwotę. Prezydent miasta proponuje te środki 
przesunąć z realizacji węzła śelazna – 1-go Maja – Zagnańska – Rondo 
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Grudzińskiego. Brak ustalenia lokalizacyjnego do chwili obecnej, powoduje Ŝe 
na tej inwestycji następuje poślizg i przejdzie ona na rok przyszły. Jest to kwota 
700 tys. zł. Na rok 2007 przesunięto równieŜ realizację placu Świętego 
Wojciecha. Przetarg na tą inwestycję odbył się 28 września 2006 roku i nastąpi 
tu równieŜ poślizg. Kwota przesunięta z tej inwestycji to 290 tys. zł. Ponadto 
powstały oszczędności przy realizacji ulicy Kordeckiego w kwocie 62 tys. zł. 
Sumując te środki zabezpieczyliśmy 1 mln. zł na zapłatę tych odsetek. 
Ponadto projekt zawiera dofinansowanie przedsięwzięcia Węzeł Krasickiego do 
ul. Świerczyńskiej o kwotę 352 tys. zł. Projekt zawiera równieŜ wprowadzenie 
środków otrzymanych z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oddział Świętokrzyski w Kielcach w kwocie 83 tys. zł, są to środki 
przeznaczone na wyposaŜenie ośmiu nowych miejsc pracy w rejonach 
opiekuńczych MOPR. Uzyskano równieŜ 152 tys. zł z tytułu skierowania do 
naszych placówek dzieci z gmin ościennych. Uzyskane środki przeznacza się 
dla placówek opiekuńczo – wychowawczych, w szczególności na zakupy 
inwestycyjne w bieŜącym roku. Inne zmiany to korekta w planie przychodów 
i wydatków jednostek budŜetowych.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/33/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2006 
rok. 
 
Do pkt. 6.15 
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (z autopoprawką). 
Stawki obowiązywałyby od 1 stycznia 2007 roku. Przy konstruowaniu budŜetu 
miasta na rok 2007 stwierdziliśmy, Ŝe musimy mieć zabezpieczone środki na 
tzw. wkład własny ubiegając się o środki unijne, stąd teŜ bardzo skrupulatnie 
podliczaliśmy wszystkie moŜliwości dochodowe miasta, jakie spotka miasto 
w 2007 roku aby uzyskać moŜliwie najwyŜsze środki. Stawki podatków od 
nieruchomości, bo tylko projekt tej uchwały to przewiduje zakłada się, Ŝe 
średnio wzrosną o 8%. Na niezmienionym poziomie, co zawiera autopoprawka 
do projektu uchwały, pozostaną stawki podatku od nieruchomości znajdujących 
się w obrębie stref ochronnych, czyli w obrębie ujęć wodnych. Stawki te 
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wynosiły 0,07 zł i pozostały na niezmienionym poziomie. Pragnę 
poinformować, Ŝe od trzech lat stawki podatków i opłat lokalnych na terenie 
miasta nie ulegały zmianie. W poprzedniej kadencji podjęto trzy uchwały 
zalecające stosowanie ulg dla właścicieli nieruchomości którzy odnowią 
nieruchomości w centrum miasta. Taka uchwała była podjęta i mieszkańcy, 
zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne korzystały z tej ulgi. Kolejną 
uchwałę podjęto o ulgach w podatku od nieruchomości dla osób inwestujących 
na terenie miasta i tworzących nowe miejsca pracy. W związku z tym, Ŝe na 
Komisji BudŜetu i Finansów odbyła się dyskusja na temat projektu tej uchwały 
i odniosłem wraŜenie Ŝe jest zagroŜone jej podjęcie, informuję, Ŝe skutki 
finansowe jakie ta uchwała powoduje są zawarte w projekcie uchwały 
budŜetowej na 2007 rok, gdyŜ dochody z 62.500 tys. zł, podnieśliśmy do 67.500 
tys. zł licząc Ŝe wpływy spowodowane tą uchwałą znajdą się w budŜecie. 
W związku z zagroŜeniem chciałem poinformować, Ŝe jeŜeli byśmy nie podjęli 
tej uchwały w dniu dzisiejszym nie ma ona szans wejścia w Ŝycie z dniem 
1 stycznia 2007 roku, aby obowiązywać w roku 2007. Ma to swoje odbicie 
w budŜecie na 2007 rok. Chcę państwa zapoznać z art. 183, ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych, który mówi: „bez zgody Zarządu jednostki samorządu 
terytorialnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie moŜe 
wprowadzić w projekcie uchwały budŜetowej jednostki samorządu 
terytorialnego zmian, powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie 
wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budŜetowego jednostki 
samorządu terytorialnego.” My jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego 
i budŜet nasz składa się z dwóch części, „dochody i wydatki gminy” i „Dochody 
i wydatki powiatu”. Zaplanowany deficyt na 2007 rok wynosi niewiele ponad 
3 mln. zł. W związku z tym, gdybyśmy nie otrzymali dochodów z tego tytułu, 
nastąpiłoby zmniejszenie dochodów, gdyŜ nie byłoby wpływów w zaplanowanej 
kwocie 67.500 tys. zł. 
Uchwała jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym. Zgodna 
z obwieszczeniem Ministra Finansów. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Dosyć groźnie i ostrzegawczo zabrzmiały słowa pana Skarbnika. Chciałbym na 
kanwie dyskusji która była na Komisji BudŜetu i Finansów przedstawić 
argumenty, które przemawiają za tym, aby podatek od nieruchomości 
pozostawić na niezmienionym dotąd poziomie. Po pierwsze chciałbym 
przypomnieć, Ŝe na koniec kadencji 1998-2002 Rada Miejska przyjęła podatki 
od nieruchomości na poziomie wyŜszym niŜ w gminie Warszawa Centrum, 
o czym wtedy sygnalizowaliśmy. Pan Prezydent Lubawski rozpoczynając swoją 
pierwszą kadencję, bardzo rozsądnie zaproponował aby zamrozić te podatki 
i sygnały tej decyzji, pozytywne sygnały i równieŜ wymierne efekty tych decyzji 
mieliśmy przez całą kadencję. ZamroŜenie, czy utrzymanie na stałym poziomie 
podatku od nieruchomości nie oznaczało, Ŝe co roku do kasy miasta co roku 
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wpływały te same wielkości podatków. Rozpoczynaliśmy te wpływy od 51 mln. 
zł w tej chwili doszliśmy do 62 mln. zł. Chcę równieŜ zaznaczyć, Ŝe niedobrze 
by było, moim zdaniem i zdaniem radnych, którzy wyraŜali takie samo zdanie, 
aby rozpoczynać tą kadencję w zapowiadaniu jak to chcemy ściągnąć 
inwestorów, od podwyŜszenia podatków. Fakt, iŜ ustalenie maksymalnych 
stawek podatkowych, czy podwyŜszenie stawek podatkowych wcale nie 
oznacza większych wpływów do budŜetu, mamy juŜ tego przykłady. ChociaŜby 
na szczeblu budŜetu państwa. Kiedy został zmniejszony podatek dochodowy od 
osób prawnych z 24 do 19%, a wpływy do budŜetu wyraźnie wzrastały 
w kolejnych latach, my równieŜ przekonaliśmy się, podwyŜszając stawki 
podatku od środków transportowych, iŜ wielu płatników tego podatku 
bezpowrotnie wyemigrowało, czy teŜ zarejestrowało swoje firmy w powiecie 
kieleckim. JuŜ nigdy te podmioty nie wróciły. Proszę panie Prezydencie, panie 
Skarbniku, Szanowna Rado wziąć pod uwagę równieŜ fakt, Ŝe kalkulując 
przychody 2007 roku, naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe szereg obiektów, które 
powstały bądź powstają, będą płatnikiem tego zwiększonego podatku. 
W miejscu, gdzie były gołe grunty w tej chwili są, bądź będą oddawane budynki 
pod prowadzenie działalności gospodarczej. Chciałbym zauwaŜyć równieŜ, iŜ 
szczególnie dla przedsiębiorców, tych drobnych, małych, średnich 
przedsiębiorców, ten rok, jest rokiem przełomowym jeŜeli chodzi o prowadzenie 
działalności gospodarczej, w związku z duŜą emigracją siły roboczej z Polski, 
przedsiębiorcy zostali zmuszeni, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, do 
podwyŜszenia wynagrodzeń, co przekłada się równieŜ na zwiększone 
w przyszłości wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
RównieŜ, chociaŜ nie jest to sygnał powszechny, Ŝe wielu przedsiębiorców 
inwestuje zwiększając tym wpływy z podatku od nieruchomości, nie poprzez 
stawki a poprzez większe powierzchnie podlegające opodatkowaniu. Chciałbym 
równieŜ zwrócić uwagę, Ŝe równieŜ w przypadku budynków mieszkalnych 
w aktualnej sytuacji, kiedy poszerzają się sfery ubóstwa, na skutek chociaŜby 
warunków klimatycznych w bieŜącym roku wyraźnie wzrosły ceny artykułów 
konsumpcyjnych, równieŜ zwiększenie o wyglądającą tylko teoretycznie 
symboliczną stawkę, ale w przeliczeniu na wartość metraŜu, dla mieszkańców 
będzie to znaczący wydatek. W świetle chociaŜby takiej sytuacji, Ŝe równieŜ 
wzrastają w sposób bardzo wyraźny ceny mediów. Przedkładając te argumenty, 
chciałem na zakończenie przedstawić argument, Ŝe utrzymanie podatku od 
nieruchomości na dotychczasowym poziomie wcale nie będzie oznaczało 
zmniejszenia i utraty tych czterech, jak pan Skarbnik wyliczył, milionów 
złotych. Jak przekonują nas lata poprzednie te podatki co roku wzrastały, nie 
z tytułu stawek a z tytułu powszechności opodatkowania i większej ściągalności. 
Przypomnę równieŜ Ŝe przeŜywaliśmy takie lata, kiedy do kasy miasta nie 
trafiały wyliczone podatki rzędu 10 mln. zł. Na szczęście tą sytuację kryzysową 
duŜych przedsiębiorstw, Ŝe tych podatków nie płaciły, mamy juŜ za sobą.  
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Radny Marian Kubik 
Ja od dłuŜszego czasu, bodajŜe nawet w pierwszej i drugiej kadencji, zawsze 
byłem niekoniecznie przekonany do podnoszenia podatku od nieruchomości, 
w ogóle podatków. Tak jak wskazuje minister - to znaczy do tych najwyŜszych. 
Wydaje mi się, Ŝe nie do końca to jest tak, Ŝe jeŜeli podwyŜszymy podatki to 
akurat te pieniądze wpłyną do budŜetu. Chciałem się odnieść przede wszystkim 
do punktu dotyczącego podatku od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Podatek jest tu 
najwyŜszy. Podatek taki jaki został wprowadzony przez ministerstwo. Nie wiem 
skąd pan Skarbnik brał przykład z innych miast, bo wiem, Ŝe moŜna było się 
zorientować w róŜnych miastach jak te podatki są na dzień dzisiejszy w tym 
dziale. Chodzi mi o to, Ŝe w Kielcach większość takich małych firm to są firmy 
rodzinne. Ja się obawiam, Ŝe nawet nieduŜy wzrost podatków moŜe te małe 
firmy połoŜyć. Odniosę się moŜe do handlu. W Kielcach powstało coraz więcej 
hipermarketów i jest ich dosyć sporo a w okolicy tych hipermarketów są małe 
firmy handlowe, które chcą teŜ jakoś Ŝyć. MoŜe duŜym firmom nic się nie stanie 
jak ten podatek zostanie podniesiony, ja mówię w tym wypadku o handlu, ale na 
pewno jeŜeli chodzi o małe firmy to być moŜe, Ŝe moŜe być tak, Ŝe niektóre te 
małe firmy przestaną istnieć. Jak wiem zaleŜy nam przede wszystkim na małych 
firmach, bo jak wiadomo ekonomia mówi, Ŝe małe firmy napędzają całą 
gospodarkę. W niektórych miastach jest to zróŜnicowane. JeŜeli chodzi o handel 
to tu gdzie są np. sklepy, tak jest we Wrocławiu, tak jest w Warszawie, tak jest 
w Szczecinie, gdzie sklepy do powierzchni 1500 metrów czy 2000 metrów mają 
niski podatek od nieruchomości, natomiast te duŜe hipermarkety mają podatek 
duŜo wyŜszy. Myślę, Ŝe moŜna tu było spróbować przymierzyć się u nas do 
tego, Ŝeby w ten sposób te podatki ustalić, dlatego, Ŝe tak jak mówię, od 
dłuŜszego czasu się u nas mówi, powstał duŜy hipermarket Tesco, sklepy które 
są w centrum tak prosperują jak prosperują. Jeszcze w dodatku cały czas 
walczymy, Ŝeby tu był parking, bo teŜ jeŜeli nie będzie tego parkingu to teŜ ich 
to bije bo ludzie nie mają gdzie stanąć Ŝeby się u nich zaopatrzyć. Wydaje mi się 
Ŝe jednak zbyt wysoka jest ta podwyŜka, bo to jest 8% od razu. MoŜna to było 
ewentualnie spróbować mniej procentowo zwiększyć ten podatek. Pan Skarbnik 
powiedział, Ŝe rzeczywiście nie podnosiliśmy przez te trzy lata podatku, ale teŜ 
nie moŜe być tak, Ŝe i słusznie bo wszyscy byliśmy za tym, Ŝeby tych podatków 
nie podnosić, jakoś na to zgodziliśmy się, ale teŜ nie moŜe być tak, Ŝe jeŜeli 
przez trzy lata nie podnosiliśmy tych podatków to w tej chwili mamy sobie to 
odbić i od razu dać 8% podwyŜki. UwaŜam, Ŝe trzeba było to trochę bardziej 
przemyśleć.  
 
Radny Jan Gierada 
Chciałem oczywiście odnieść się negatywnie do propozycji tego podatku, 
podwyŜszenia o 8%. Generalnie pan Skarbnik pisze i mówi tak, Ŝe z uwagi na 
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większe zapotrzebowanie na środki finansowe w budŜecie 2007 roku zachodzi 
taka potrzeba. Ja jako przedstawiciel słuŜby zdrowia i radny tego miasta, 
odpowiadam tak, Ŝe w słuŜbie zdrowia teŜ jest większe zapotrzebowanie na 
środki finansowe. Tylko skoro pan skarbnik mówi Ŝe od trzech lat podatki nie 
były w tym mieście zwiększone, to ja mówię, Ŝe od sześciu lat w słuŜbie 
zdrowia nikt nic nie podwyŜszył. Nie podwyŜszył Ŝadnych stawek za leczenie. 
Odwrotnie, w specjalistyce nawet o 100% zmniejszył Fundusz jako 
monopolista, a w lecznictwie zamkniętym od 25% do 35%. Od sześciu lat 
wiadomo co generalnie zdroŜało. ZdroŜała energia, woda, ścieki, leki, aparatura. 
ZdroŜało wszystko, wynagrodzenia pracowników wymuszone ustawą 203, bez 
przygotowania rządu do tego pokrycia. Nikt na ten cel nie dał złotówki. Dzisiaj 
podwyŜszając o 8% w zdrowiu, powoduje to dodatkowe ogromne koszty, bo tak 
naprawdę zdrowie nie jest instytucją dochodową. Nikt w Polsce nie zrobił 
jeszcze kalkulacji która pokazałaby ile ma kosztować dana usługa medyczna. 
Stąd wszystkie szpitale w Województwie Świętokrzyskim będą osiągały bardzo 
duŜe straty na koniec tego roku i w latach poprzednich równieŜ. Proszę 
pamiętać, Ŝe obiekty słuŜby zdrowia są obiektami wyŜszej uŜyteczności 
publicznej, są to obiekty o duŜej powierzchni, zarówno uŜytkowej jak 
i powierzchni gruntów, bo taka jest potrzeba, wiadomo czym się róŜnią szpitale 
od innych obiektów. Fundusz Zdrowia nie pozwoli nam nigdy na realne 
ustawienie kosztów po stronie wydatków i przychodów i nikt tego nie planuje. 
Proszę zwrócić uwagę, Ŝe szpitale od 2004 roku, płacą VAT, którego nie 
odliczają. Są to kwoty w przypadku szpitala tak duŜego jak Onkologia, Szpital 
Wojewódzki czy Szpital Dziecięcy, nie dlatego Ŝe akurat siedzi tu trzech 
dyrektorów, są to kwoty rzędu kilku milionów. Nikt tego nie wziął pod uwagę. 
Dzisiaj kaŜda złotówka wydatkowana na obojętnie jaki cel, która nie jest 
przewidziana, które nie jest rekompensowana poprzez przynajmniej częściowy 
zwrot w usługach medycznych powoduje, Ŝe te szpitale będą padały. PrzecieŜ 
kaŜdy szpital, ja nie dzielę szpitali na lewicowe i prawicowe, powtarzam to 
cztery lata, są to szpitale gdzie się wszyscy leczą, nasze dzieci w dziecięcym, 
i my się wszyscy leczymy, w kaŜdym szpitalu kieleckim, nie powinny szpitale 
mieć takiego prezentu na początek nowej Rady – podwyŜszenia 8% podatku od 
nieruchomości. Dlatego uwaŜam, Ŝe nie moŜna poodchodzić do tego Ŝe jak ja 
potrzebuję, to podwyŜszę i będę miał dochody o 4 mln. zł większe. To jest na 
takiej zasadzie, Ŝe jak ktoś narzeka, Ŝe ma duŜo pracy to mu się jeszcze dokłada, 
niech zdechnie od tej roboty bo nie wytrzyma w Ŝaden sposób. Nie moŜna tak 
do tego podchodzić. Zgadzam się z panem radnym Rupniewskim, Ŝe czasami 
chytry dwa razy traci, bo nawet to 18,60, jak mówi kolega Kubik dla podmiotów 
gospodarczych prowadzących własną działalność gospodarczą to jest juŜ 
ogromny podatek. Proszę zwrócić uwagę, Ŝe 3,74 w słuŜbie zdrowia to jest teŜ 
maksymalny podatek bo maksymalna w tabeli jest 3,75. Są to maksymalne juŜ 
stawki i nie moŜna nie myśleć o tym, Ŝe szpitale tego nie wytrzymają, tym 
bardziej, Ŝe pomimo wielu próśb kierowanych do pana Prezydenta, Szpital 
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Wojewódzki w którym mam zaszczyt pracować nie został z podatku zwolniony 
i wiele szpitali musi te podatki płacić. Dlatego będę głosował przeciwko tej 
uchwale.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałbym najpierw poprosić, Ŝeby na tej sali wyraŜać się w sposób 
cywilizowany. Zdychają zwierzęta a ludzie nie zdychają tylko umierają, panie 
radny Gierada. Pana wypowiedź przed chwilą wyraźnie sugerowała, Ŝe ludzie 
zdychają. Bardzo proszę, Ŝeby oszczędzać słowa. Chciałbym odnieść się do tego 
co powiedział pan Skarbnik i równieŜ odnieść się do tego co było na Komisji 
BudŜetu i Finansów. Proszę Państwa, cztery lata temu, gdy była wcześniejsza 
kadencja, budŜet był przygotowany przez poprzedni zarząd i podatki były 
skrojone na ten właśnie budŜet. Przewidywał on określone przychody 
i określone wydatki. Obecnie są równieŜ zaplanowane przychody ale i wydatki. 
Chcę zwrócić na pewne elementy tego projektu budŜetu uwagę, bo trudno 
rozmawiać o samym podatku bez uchwały budŜetowej, które decyzją obecnie 
panującego rządu ograniczają w sposób jednoznaczny wpływy do budŜetu 
miasta. Podatek od spadków i darowizn, który w znaczącej kwocie wpływał do 
budŜetu miasta przez Urząd Skarbowy, praktycznie w najbliŜszym roku nie 
wpłynie. Nie chciałbym tu mówić o szczegółach. Skutkuje to wszystko tym, Ŝe 
budŜet miasta jest mniejszy w przychodach, niŜ był poprzednio. W związku 
z tym, kaŜdy mądry gospodarz, który planuje budŜet musi uzupełnić braki, które 
powstały w wyniku takich decyzji. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość szło do 
Sejmu, ustami wicepremiera i ministra mówiono, Ŝe decyzje podejmowane 
przez rząd nie będą skutkowały in minus w stosunku do samorządu. Jednak tak 
się nie dzieje. W związku z tym chciałbym zwrócić uwagę na to, Ŝe ktoś kto 
planował budŜet, planował równieŜ uchwałę dotyczącą podatku. Chcę zwrócić 
równieŜ uwagę, Ŝe zmiana dotyczy tylko i wyłącznie podatku od nieruchomości. 
Inne podatki zostają bez zmian. Jest to równieŜ bardzo istotne i waŜne. Jeśli 
chcemy, Ŝeby ten budŜet zafunkcjonował w roku przyszłym, pozwólmy panu 
Prezydentowi na planowanie strony dochodowej. W imieniu Klubu 
Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski będziemy głosować za tą 
uchwałą. Chciałbym na koniec zapytać pana Przewodniczącego, czy ma być 
standardem, Ŝe o opinię Komisji pan nie pyta, czy nastąpi to na samym końcu 
gdy ja się zgłoszę? Chciałem powiedzieć, Ŝe opinia Komisji BudŜetu i Finansów 
na temat tej uchwały jest negatywna. Sześć głosów było „przeciw”, dwa głosy 
„za”. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
O opinię Komisji zamierzałem zapytać pana po zakończeniu dyskusji. 
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Jan Gierada ad vocem 
Takich słów Ŝe w słuŜbie zdrowia człowiek zdycha nie mówiłem i proszę mi 
tego nie wciskać. 
 
Radny Tomasz Bogucki ad vocem 
Ja pana Jana Gieradę bardzo lubię, ale dŜentelmeni się nie spierają o fakty. 
Bardzo proszę niech pan odsłucha swoją wypowiedź po sesji. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Powiem krócej niŜ moi przedmówcy. Słowa pana Skarbnika, które były 
wypowiedziane na Komisji BudŜetu i Finansów mnie osobiście nie przekonały 
do podniesienia tego podatku. Myślę, Ŝe zabrakło tu głębszej argumentacji. 
Realnie rzecz biorąc podniesienie tych podatków uderzy w przedsiębiorców 
drobnych i średnich. Nie w duŜych, bo ci sobie zawsze poradzą. Będzie to 
natomiast sygnał Ŝe tych przedsiębiorców nie doceniamy, nie chcemy doceniać, 
nie rozumiemy Ŝe ich działalność w Kielcach jest istotna, i tak naprawdę to oni 
są głównymi pracodawcami w tym mieście. Nie moŜemy w ten sposób do tego 
podchodzić. To Ŝe ogólna linia polityczna rządu jest taka, Ŝeby te podatki 
zmniejszać to nie jest nic złego. Tak naprawdę nie podatki powinny być 
stymulacją wzrostu dobrobytu, czy teŜ wzrostu dochodów wszystkich 
mieszkańców. Myślę, Ŝe podatki zostawione na tym poziomie, na którym w tej 
chwili są, są i tak drastycznie wysokie. W porównaniu do innych miast są to 
naprawdę duŜe podatki. Nie powinniśmy tego zmieniać.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
Ciekawe jak by wyglądała ta dyskusja, gdybyśmy zaproponowali podniesienie 
o 15%, gdyby była taka prawna moŜliwość, albo 3%? Czy ta dyskusja miałaby 
róŜnicę? Moim zdaniem nie. Ona by brzmiała tak samo. To jest pytanie o całą 
kadencję, która się w tej chwili rozpoczyna. Chciałbym, Ŝebyśmy spojrzeli na to 
inaczej. Mamy wiedzę, czy te podatki są wyŜsze niŜ w innych miastach. Mamy 
wiedzę, jaka jest w tej chwili dochodowość przedsiębiorstw. Istnieje delikatna 
zaleŜność między podnoszeniem podatku a jego wpływem. Staraliśmy się to 
wypośrodkować. Wydaje mi się Ŝe jest to niezwykle waŜny instrument 
w kształtowaniu tego co chcemy zrobić. Chciałbym państwu uświadomić, Ŝe te 
pieniądze nie są nam potrzebne do przejedzenia. Jesteśmy jednym z najtańszych 
urzędów. MoŜna to potwierdzić w statystykach, które są prowadzone przez 
niezaleŜne firmy. Potrzebne to jest do rozwoju naszego miasta. Po to, Ŝebyśmy 
mieli jeszcze większe wpływy, po to, Ŝebyśmy się dynamiczniej rozwijali. 
Trzeba inwestować i miasto jest równieŜ takim znaczącym inwestorem. To nie 
jest 4 mln. zł, to jest 16 mln. zł w czasie kadencji. JeŜeli byśmy odnieśli dzisiaj 
tą podwyŜkę do podatku, który trzeba płacić np. za mieszkanie i jeŜeli ktoś płaci 
100 zł to musiałby płacić teraz 108 zł. to 8 zł moŜe rzeczywiście jest cięŜarem 
dla niektórych, a dla niektórych pewnie nie. Za to dla nas brak tych 4 mln. zł, 
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a w całej kadencji 16 mln. zł, to jest powaŜny ubytek. Wpływy są bardzo 
ograniczone. Mamy coraz więcej obowiązków, coraz więcej musimy 
podejmować wyzwań, na które potrzebne są pieniądze a równolegle z rządu te 
pieniądze nie idą. Moim prawem jest przeciwdziałanie zwiększeniu deficytu. Ja 
z tego skorzystam, jeŜeli państwo tej uchwały nie podejmiecie. To nie wynika 
z takiego czy innego spojrzenia, to wynika z analizy przepływów finansowych, 
które są zrobione do roku 2020. My musimy się bardzo sztywno tego trzymać. 
JeŜeli dziś, państwa decyzją, zdejmiemy te cztery miliony, to musimy wskazać, 
których inwestycji w przyszłym roku nie zrobimy. Tak naprawdę to będzie o 16 
milionów mniej. Moim zamiarem było, by ta decyzja, tak jak przez cztery lata 
nie podnosiliśmy podatków, Ŝeby była jedna podwyŜka i moŜe by się udało Ŝe 
byłaby jedyna przez cztery lata. Oczywiście zaleŜne by to było od trendów 
ogólnokrajowych. Z naszych wyliczeń i z naszych obserwacji rynku, wydaje mi 
się, Ŝe bylibyśmy w stanie to udźwignąć. Podatek jest to część dochodu, którym 
przedsiębiorcy muszą się dzielić z miastem w którym przyszło im Ŝyć 
i w którym przyszło im zarabiać pieniądze. Z tym zarabianiem nie jest tak źle. 
Trzeba tu postawić pytanie bardzo konkretne, czy chcemy dynamicznego 
rozwoju w tej kadencji? To jest początek kadencji. Te cztery miliony jesteśmy 
jeszcze w stanie przełknąć. JeŜeli będzie jednak taka tendencja, Ŝe nie będziemy 
zdeterminowani co do rozwoju naszego miasta, to dajemy zły sygnał i moŜe to 
się źle skończyć. Ja apeluję do państwa by te podatki zmienić. 
 
Jan Gierada ad vocem 
Oczywiście w pana interesie, w interesie miasta jest, Ŝeby przychody były jak 
największe. Dał pan przykład od mieszkania, Ŝe wzrośnie kwota o 8 zł, gdyby 
było to 8 zł to bym nie zabierał głosu. W przypadku słuŜby zdrowia, upieram się 
przy słuŜbie zdrowia, teŜ mam w tym jakiś interes i proszę mnie zrozumieć, 
skąd wziąć te kilkadziesiąt tysięcy zł. Pan moŜe powiedzieć – co mnie to 
obchodzi. Proszę mi wierzyć, Ŝe jest to dla słuŜby zdrowia ogromy wydatek. 
Skąd mamy to brać. Chętnie dałbym panu nie 3,74 ale dwa razy więcej. Tylko 
skąd na to wziąć? Skoro nikt nam nie chce pomóc. KaŜdy chce od nas wydoić te 
pieniądze, Ŝeby duŜo kupić usług za niskie pieniądze. SłuŜba zdrowia zdechnie. 
Człowiek rzeczywiście umiera ale my jako firma zdechniemy finansowo. Nie 
ma innego wyjścia. Zobaczy pan w internecie, po bilansach Ŝe nie będzie ani 
jednego szpitala w Województwie Świętokrzyskim który będzie na plusie. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Panie Prezydencie, chciałem zapytać, czy w tej hipotetycznej kalkulacji, Ŝe 
miasto traci, waszym zdaniem, cztery miliony rocznie a szesnaście w czasie 
kadencji, kalkulowaliście Ŝe podatek od hipermarketu który został właśnie 
uruchomiony płacony był do tej pory w kwocie 0,57 zł a teraz będzie płacony 
17,22 zł. Obiekty, o których pan wspominał, które powstają będą płaciły 
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podatek wyŜszy w kwocie 17,22 zł? Nie wiem jak panowie to wyliczyli, Ŝe aŜ 
takie straty powstaną. 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Kielc 
Są zasady konstruowania budŜetu i nie chodzi tu o straty, tylko o wpływy, które 
przewidujemy. Ze zmiany stawek przewidujemy 4 miliony. Nie jest to proste 
przemnoŜenie stawki do stawki. Są tu przewidywane równieŜ istniejące procesy. 
Proszę zapytać specjalistów od budŜetu. To nie jest tak, Ŝe jeŜeli zwiększamy 
o 10% to mamy równieŜ 10% więcej dochodu. Są róŜnego rodzaju aspekty, 
ludzie piszą na ten temat doktoraty, ja nie jestem budŜetowcem. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Opinia Komisji BudŜetu i Finansów jest negatywna. Sześć osób głosowało za 
opinią negatywną, dwie przeciw.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 6 
Przeciw   – 18 
Wstrzymało się  – 3 
Rada Miejska w Kielcach nie podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. 
 
Do pkt. 6.16 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kwoty słuŜącej do wyliczenia 
wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej utworzonego 
przez Caritas Diecezji Kieleckiej. 
Na pierwszy rzut oka moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe dokonuje się zmiana 
o charakterze fundamentalnym. Tak nie jest. W gruncie rzeczy jest to zmiana 
o charakterze porządkowym. W projekcie budŜetu gminy zapisano kwotę 200 
tys. zł na ten cel. Wskaźniki wzoru algorytmu oparte o wzory artykułu 10 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym dzielą tą kwotę a nie kreuję ją. Kwota 35 zł 
była przez obecnego tu pana Przewodniczącego Boguckiego przyjmowana 
w ubiegłym roku w sposób bardzo asekuracyjny. Praktyka dowiodła a kontrola 
przeprowadzona przez Wydział Kontroli i Audytu potwierdziła Ŝe tego typu 
zmiana będzie zmianą racjonalną a z merytorycznego punktu widzenia 
porządkową. JeŜeli mógłbym poprosić pana Przewodniczącego Boguckiego 
o dalsze szczegóły powołania CIS-u i jego funkcjonowania, tak aby to wyjaśnić 
zwłaszcza tej części Rady, którzy po raz pierwszy stykają się z tą instytucją, 
byłbym bardzo wdzięczny. 
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Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Nie chcę negować istoty tej propozycji uchwały, bo o zadaniach CIC-u wszyscy 
doskonale wiemy i o jego wpływie na zatrudnienie socjalne w dalszym okresie, 
natomiast chciałam się odnieść do uzasadnienia projektu tej uchwały. 
Z uzasadnienia wynika, Ŝe zmieniamy kwotę A, czyli kwotę słuŜącą do 
wyliczenia wysokości dotacji, natomiast uzasadnienie tak naprawdę dotyczy 
kwoty D. Akapit nie jest konsekwencją pierwszego a sentencja końcowa nie 
wynika z uzasadnienia. Prościej byłoby napisać w uzasadnieniu tej uchwały, Ŝe 
zwiększamy kwotę do wyliczenia dotacji czterokrotnie.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Kwota dotacji ma być ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą oraz 
liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych 
w Centrum i liczby pracowników Centrum według stanu na koniec miesiąca. 
Jest kwestia interpretacji jednej literki „i”. Asekuracyjnie przyjęliśmy, Ŝe 
według tego wzoru jest to A razy B razy C. Wtedy wychodzi kwota dotacji 200 
tys. zł. PoniewaŜ interpretacja kontrolerów Wydziału Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego powiedziała wyraźnie Ŝe powinno być A x (B+C) to wiadoma 
sprawa, Ŝe jeŜeli na końcu ma być 200 tys. zł, a tak jest w uchwale, którą w tej 
chwili zmieniamy, to trzeba było zwiększyć mnoŜnik, Ŝeby 200 tys. zł wyszło 
na końcu. Wiedząc, Ŝe moŜe być róŜna interpretacja woleliśmy przyjąć 
w mnoŜniku niŜszą kwotę, Ŝeby się zabezpieczyć, Ŝeby nie było roszczeń ze 
strony realizatora - CIS-u. Jest to techniczna poprawka do uchwały. O tym 
chciałem powiedzieć uzupełniając to co powiedział pana Prezydent Sygut. 
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
Opinia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych jest pozytywna.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/34/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kwoty słuŜącej do 
wyliczenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej 
utworzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej. 
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Do pkt. 6.17 
 
Sławomir Nowiński dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 
uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów 
i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/35/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania 
i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
Do pkt. 6.18 
 
Piotr Wójcik dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonych przy ul. Domaszowskiej 
w Kielcach. 
Przedmiotem uchwały jest zakup nieruchomości gruntowych połoŜonych 
w pasie drogowym ulicy Domaszowskiej. Działki wymienione zostały 
przeznaczone pod budowę ulicy Domaszowskiej na odcinku od Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego do ulicy Gustawa Morcinka. W związku 
z realizacją inwestycji zachodzi konieczność zakupu przedmiotowych działek na 
rzecz miasta Kielce.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/36/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonych przy ul. Domaszowskiej 
w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.19 
 
Władysław Boberek kierownik Referatu Planów Zagospodarowania 
Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miast a zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II: 
Świętokrzyska- Ciekocka – Park 1”. 
Chodzi tu o teren związany głównie z Akademią Świętokrzyską. Plan ten 
stworzy podstawę do wydania decyzji pozwalających na kontynuację procesu 
inwestowania, który trwa. On moŜe się odbywać na podstawie tzw. dobrego 
sąsiedztwa, niemniej dla pełnego zabezpieczenia rozwoju tej uczelni, 
nakierowanej na utworzenie uniwersytetu w Kielcach taki plan powinien być 
stworzony. Plan wyznaczy teren o pow. 39 ha.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr II/37/2006 z dnia 5 grudnia 2006 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II: 
Świętokrzyska- Ciekocka – Park 1”. 
 
Do pkt. 7 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złoŜyli radni: 
1. Alicja Obara 
2. Władysław Burzawa 
3. Jan Gierada 
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Do pkt. 8 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Nastąpiły zmiany w Urzędzie Miasta i chciałbym państwa o nich poinformować. 
Z funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta złoŜył rezygnację pan Marian Parafiniuk. 
Publicznie dziękuję mu za jego cięŜką pracę przez ostatnie cztery lata, za jego 
uczciwość i merytoryczne przygotowanie. Jestem mu niezwykle wdzięczny. 
W dniu dzisiejszym podpisałem dwie nominacje, jeśli chodzi 
o wiceprezydentów: dla pana Andrzeja Syguta, który była na tym stanowisku 
przez ostatnie cztery lata, drugim jest pan Czesław Gruszewski. Pan Czesław 
Gruszewski nie przejmie wszystkich zadań, które były w kompetencji pana 
prezydenta Parafiniuka. Swoją decyzją wyłączyłem z Wydziału dyrektora 
Andrzeja Kędry Wydział Geodezji i połączyłem go z nieruchomościami jako 
jeden Wydział Nieruchomości i Geodezji, podlegający panu Sekretarzowi 
Januszowi Kozie. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Rozwoju Miasta 
pana dyrektora Sobolewskiego wyłączyłem ze struktury podległej 
wiceprezydentowi i sam objąłem patronat nad tym waŜnym wydziałem.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałem podziękować dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg, panu Piotrowi 
Wójcikowi, za wykonanie łącznika i zmodernizowanie skrzyŜowania ulicy 
Karczówkowskiej z Jagiellońską. Doprowadziło to do zmiany organizacji ruchu 
przy Centrum Onkologii. Dobrze się stało, Ŝe jest na sali dyrektor Centrum 
Stanisław Góźdź, któremu obiecywaliśmy, Ŝe będzie to zrobione w poprzedniej 
kadencji i słowa dotrzymaliśmy. Bardzo chciałbym pochwalić ekipę, która 
wykonywała tą pracę, korzystając z dobrodziejstw pogody. Serdecznie dziękuję. 
Często mamy pretensje do dyrektorów o róŜne sprawy, tu mamy okazję 
podziękować. 
PoniewaŜ jestem przy głosie, chciałem przypomnieć radnym a moŜe 
poinformować niektórych, Ŝe obecna ekipa rządowa majstrowała w ustawie 
o samorządzie gminnym i jest duŜe zaostrzenie jeśli chodzi o terminy i składanie 
oświadczeń w sprawie małŜonków. JeŜeli do 12 grudnia któryś z radnych nie 
złoŜy takiego oświadczenia to automatycznie przestaje być radnym. Wygasza 
mu się mandat. PoniewaŜ są to zmiany bardzo daleko idące w stosunku do tego 
co było dotychczas, Ŝe jeŜeli ktoś nie złoŜył to miał wstrzymaną dietę, to 
przestrzegając państwa, informuję o tym. 
 
Radny Stanisław Góźdź 
Chciałem podziękować serdecznie dyrektorowi Wójcikowi w imieniu pacjentów 
Onkologii. Dziennie podjeŜdŜa tam około 2000 osób. W tej chwili ten gordyjski 
węzeł został rozwiązany. Bardzo szybko i sprawnie to zostało zrobione. 
W imieniu swoim i pacjentów serdecznie dziękuję.  
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Uczulam wszystkich radnych, Ŝe są dwa graniczne terminy składania 
oświadczeń. Takimi terminami są 12 grudnia 2006 roku i 27 grudnia 2006. 
Otrzymali państwo harmonogram pracy Rady Miejskiej na rok 2007. Proszę 
o zapoznanie się z tym harmonogramem. JeŜeli będą jeszcze jakieś waŜne 
uwagi, to na najbliŜszej sesji dokonamy korekty przedstawionego 
harmonogramu. 
Informuję, Ŝe zostały ustalone terminy najbliŜszych posiedzeń komisji stałych: 
Komisja Sportu i Turystyki – 12.12.2006 o godz. 14.00; 
Komisja Edukacji i Kultury – 07.12.2006 o godz. 14.00; 
Komisja Zdrowia – 19.12.2006 o godz. 14.00; 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 08.12.2006 o godz. 14.00; 
Komisja Statutowo – Samorządowa – 20.12.2006 o godz. 14.00; 
Komisja BudŜetu i Finansów – 12.12.2006 o godz. 14.00; 
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych – 19.12.2006 o godz. 13.00. 
 
Zwracam się z prośbą do Przewodniczących Komisji o przedstawienie na 
następnej sesji Rady Miejskiej planów pracy Komisji na rok 2007.  
Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 21 grudnia 2006 roku o godz. 10.00. 
 
Do pkt. 9 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wobec wyczerpania porządku 
obrad zamknął sesję Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2006 roku. 
 
 

Protokołował 
 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Krzysztof Słoń 
 


